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Sz0s nadogadanie się Od redaktore 

Niezwykle popularne stało się słowo porozumienie, 

Pojawia się ono w języku politycznym, kościelnym, ide 

ologicznym a także bardzo często w rozmowach prywat 

nych, nie rzadko też przy stole rodzinnym, Im rozmowy 

prowadzone są na.niższym szczeblu, im w intymiejszym 

gronie, tym częściej mówimy - my nie musimy się poro- 

zumiewać, niech to robią na górze, Zaraz też 'dodaje 

się - jak porozumienie to w gronie Jaruzelski, Glemp 

i Wałęsa. Tyleż w tych twierdzeniach demagogii i złud. 

nego, typowo polskiego sentymentalizmu i wielkiego sy 

mbolizmu- co braku zdrowego rozsądku i chęci rozumie 

nia polityki w całej jej złożoności, Owszem był czas 

na porozumienie w tym gronie ale już minął, Gorzka to 

prawda ale takie są realia. Trzeba umieć i chcieć wy 

ciągać z nich właściwe wnioski. Z jednej bowiem stro- 

ny żądamy demokratvzacji w stosunkach władza a obywa- 

tel w kierunku posiadania większego wpływu na kierowa 

nie państwem, gdy tym czasem gdy chodzi o określenie 

pryncypiów tych stosunków - chowamy głowę w piasek wy 

krzykując"niech to zrobią za nas na górze", Czyli błę- 

dne kóło, Klasyczne! Nikt z tych wielkich podwórko - 

wych i kawiarnianych "polityków" nie zauważa, że cią- 

głe podkreślanie minusów i niedostatków życia codzien 

nego, władzy i partii politycznych prowadzi do total 

nej krytyki wszystkich i wszystkiego i czekania na 

cud, że coś się zmieni. Tymczasem cudu nie będzie, 

Trzeba zakasywać rękawy i wziąć się do pracy, I też 

bez wielkiej propagandy = do pracy przez osiem godzin 

a nie przez pięć czy sześć jek to się niektórym zda- 

rza, Przeważnie tym, którym się nic nie podoba. I bę- 

dzie tak długo to trwać dopóki płacić będziemy za prz 

yJście do pracy a nie za roLotę, j 

Porozumienie narodowe to suma małych, lokalnych 

porozumień, Porozumień brygady z brygadzistą, samorzą 

du z dyrekcją, ojca z synem, klienta ze sprzedawczy« 

nią - Polaka z Polakiem, Nie potrzeba tu wielkich 

BROZTRARZE 

siow 1 deklaracji, pompy 1 szumnej propagandy - pot= 

rzeba prostej ugody i spokoju. Trzeba więcej optymin 

mu w naszym trudnym życiu, Od nerwów, opryskliwości 

braku wiary w człowieka nie przybędzie towarów w skle 

pie. Czas na dogadanie się, | . 

Także w naszym harcerskim światku nie jest najle- 

piej, jest wiele spraw do załatwienia, przedyskutowa— 

nia a przede wszystkim wiele do konsekwentnego wpro- 

wadzania w życie. Skończymy dyskusje i ubolewania nad 

działalnością kręgów KIHAM, które w większości się 

s a me unicestwiły, /Mam szacunek dla tych, które 

pozostały/. Program odnowy harcerstwa zawarty w tzw, 

"Liście otwartym" został częściowo zrealizowany, nad 

dalszą jego realizacją musimy czuwać wszyscy. Nie sat- 

uką było działanie i artykułowanie nowych żądań i ocen 

w okregie gdy każdy krzyczał przez okno co chciał,Go- 

rzej dzisiaj, gdy przyszło te progremy realizować,Ale 

w tym momencie, tych najbardziej nawiedzonych za»ra- 

kło, Skończmy podziały na Nas i Was, niech one prze- 

biegają między instruktorami dobrymą i złymi,Tych 

złych wychowawców, nie dających sobie ady z dzie- 

ćmi trzeba eliminować, Największym naszym dobren jest 

dobro dziecka! Niech podstawowym kryterium oceny in 

struktora będzie jego działalność z dziećmi a nie 

umiejętność finezyjnej dyskusji nie posuwającej spra- 

wy o krok, | 

Porozumienie w harcerstwie jest także konieczne, zwła 

szcza gdy przypomnimy, że mundur harcerski, Krzyż i 

Idea zawsze nas łączyły, I dziś nie może być inaczej 

- a więc dogadujmy się, bez warunków po harcersku, 

Harcerskie porozumienie to porozumienie to poro- 

zumienie drużynowego z drużyną, instruktora z instru 

ktorem, słowem = wszystkich w Wielkiej Harcerski oj 

Rodzinie, Skończmy bezsensowne, uszczypliwe uwagi 

przy każdej okazji - ja się nie zgadzam z Naczelni 

kiem, Główną Kwaterą - bo i co z tego? Nie dość, że 
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pachnie to takim małym "liberum veto", w praktyce od 

tego barceratwo się nie zawali i nie zawaliło, Mó - 
wiąc wprost - najpierw trzeba gtworayć godziwą rozry= 
wkę, naukę 1 przygodę zuchom, haroerkom i harcerzom 
a w dalszym dopiero etapię brać się za reformowanie 
"góry", Gdy zaczniemy odwrotnie to możemy dojść do 

sytuacji, 1ż będziemy mieć wspaniałe władze a nie uśw 
wiadczymy ani pół harcerza - czego przed rokiem właś 
ciwie byliśmy bliscy, > 

Otwieramy w tym numerze nowy cykl "Harcerskie ko= 
rzenie" pod redakcją hm PL' Kazimierza Wnętrzyckiego, 
W kolejnych wydaniach prezentować będziemy krótkie 

notki o pierwszych śladach działalności harcerskiej 
na danym terenie. Pierwszy odoinek mówi o początkach 
1wowakich drużyn skautowych. Kontynuujemy poradnik 
obozowy Druha Kudasiewiczą odnotowujemy ukazanie się 
harcerskiego bestselera "Całym życiem" Stanisława Bro 

niewskiego "Orszy" oraz rozpoczynamy coś o zuchach. 

o e 

Smięto Krakowskiej Chorażwi ZHP 
Tradycy jmym już zwyczajem w dniu 24 marca, w rocznicę złożenia przysięgi na Rynku Głównym przez pat: k: 

kowskiej Chorągwi ZEP - Tadeusza kościuszki / patrz artykuł na str, 48/ odbyły się imprezy SE Ga RA. p godziaach przedpołudaiowych patrole drużya noszących imię Tadeusza Kościuszki uczestniczyły swiakiala: sk Skin biegu terenowym. Barcerki 1 harcerze odwiedzili miejsca upamiętniające pobyt lub działalność i. Ria w suknanie, Batom-ast w samo południe, po zakończeniu hejnału z Wieży Mariackiej odbył się uroczyst, R hu rągwi na dziedzińcu arkadowym m. Wawelu, Po odczytaniu rozkazu Komendantki Chorągui hm PL Danut; i ń ka mj ozeniu nagród gwycięzcom gry terenowej apel zakończyła duże harcerska defilada przy wspaniałym ŁoA RE eu, W godzinach wiecz ornych w Donu Polonii spotkali się haremiśtrze Polski Iudowej i kadra inetruktorska wysłu chując interesującej i ,.. nietypowej gawędy Druha Ludwikowskiego "0 Xościuszce jakiego nie znamy” el 

Polskie tradycje w pucharze GORDON-BENNETTA, 

Zawody Gordon - Bennetta to Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych /o pojemności 2 200 n%/ na odległość 1: Pierwszą inprezeę rozegrano w roku 1906, Fundatorem puchąru był amerykański wydawca Gordon - Benn Śia k ŻA 1933,1934 1 1935 zwycięstwo odnieśli Polacy zdobywając na własność puchar ufundowany przem "Ohie 3 pa > w 1933 Pranciszek Rynek 1 Zbigniew Burzyński wystartowali na balonie "Kościuszko z Ohicago (W2E 1 do o « Port Feuf /Aanada/ pokonując odległość 1361 km w czasie 39 godzin 1 32 minuty. W 1934 Pranciszek = ża dysłąw Pomaski wystartowali na balonie "Kościuszko" z Warszawy 1 pokonując odległość 1334 kn w za sa a ry 1 48 minut wylądowali koło Woroneża /ZSRR/. W roku 1935 Zbigniew Burzyński 1 W.Wysocki startuj e SA *Iolonia II* przelecieli w czasie 57 godzin 1-54 minuty odległość 1650 kn, lądując w Tyszkino Baz » a> niaże zwycięstwa świadozą,-o tym, że polscy piloci balonowi byli w tym czasie najlepszyni na świecie. Bat że A.Januse 1 Franciszek Janik ponownie zwyciężyli w tych zawodach w roku 1938, Od wielu lat dąż ad i a z dla harcerstwa balonu, nadania mu odpowiedniej nazwy i umożliwienia harcerzom lotnikom Gaża k = ah nowego. W tym colu utworzyliśmy zalążek eskadry balonowej przy Harcerskim Tywizjonie Lotniczym ka a b wskiego, gdzie opracowano wstępnie założenia techniczne balonu na ogrzane powietrze, Podczas IT Maro. A sh Sejmiku Totniczego obradującego 6 1 7 listopada 1982r, w Głównej Kwaterze ZRP postanowiono podjąć = e prowadzące do budowy lub zakupu balonu dla ZHP, Budowę balonu zapowiedziały Środowiska keaxnóskio RE związane z miejscem urodzenie 1 tragioznej Śnierci słynnego pilota balonowego pułkownika Prancisską yna, : o . j 
hm PL Xa. Uwaga korespondenci Rarcerekiej Służby Informacy jnej O WOPĄ 

Żwracamy Bię z propozycją do wszystkich -środ. . 1 -Środowisk harcerskich o nadayłanie kró: e4 drużyn, szczepów, hufców i chorągwi, Materiały te będzieny ZkiRŻSLIĆ w kol a ANZLĄ WERS RL pospolitej" na kolumnie RSI, którą chcemy powiększyć dwukrotnie EKO iniejatyw godnych upowszechnienia - słowem spraw interesujących 1 logować co miesiąc nagrodę w postaci rocznej prenumeraty "HR", 
Hanifest Redakcji sHarceria Rzeczypospolitej". 

Wszem i wobec oraz każdemu z osóbna chcemy przypomnieć, 
litej" a nie rzeczpospolitej, (i 

< "Farcerza Rzeczy logą to być opisy zbiórek, ciekawych przygód, 
niepowtarzalnych, Wśród korespondentów będzie 

Czekany na listy, 

czenia - buźka | 
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SEMI + KEENEENENEJ NASZ RUCH EREEEEE 
wprawózie nie ma takiego punktu Prawa Harcerskiego 

ele w gruncie rzeczy traktujny tę sprawę tak, jakby 

sawaze istniał: Harcerz jest zaradny, Jest to po pros 

łu zakodowane od początku w harcerskiej kułturze, że 

oczekujemy od harcerzy a także wzajem od siebie, iż 

w trudnej sytuacji dadzą /1 damy/ sobie radę, Zresz 
tą w życiu harcerskim stwarzamy rozliczne sytuacje, 
celowo i świadomie, wyrabiające 1 trenujące ovą ząra 
dność, Gry, biegi, zadania, służby, szyfry, itd, I 
dlatego jest rzeczą normalną, że podawane harcerzom 
różnego rodzaju informacje są na ogół dość skromne; 
wiadomo, że dają sobie radę „., Zresztą młodzież nie 
lubi zbyt wiele"trucia", Przy tym traktujemy się zwy 
kle w ogóle dość szoratko; nadmierna troska, Błodycz 
—- traktowane są, zwłaszcza przez chłopców, podejrz- 
liwie,-co czasem trudno arozumieć piękniejszej wią - 
kszości naszej kadry. I takiego też chcemy wychować 
dorosłego człowieka: który w trudnej życiowej sytu - 
acji potrafi jej sprostać, dać radę zarówno sobie, 
jak 1 pomóc innym, który nie jest czułostkowy i trak 
tuje życie serio, Ale. 

| PLUS 
Ale w życiu dorosłym spotykamy się na co dzien 

£ różnymi sytuacjami, Oto na dworcu kolejowym wisi 

rozkład jazdy /nie zawszel/. Właśnie mija godzina 
odjazdu pociągu, a pociągu nie ma; ludzie się dener- 
sują, klną. żadnej tablicy, ogłoszenia, nic ... Wre- 
Szoie wjeżdża,na inny peron niż zwykle, Gonitwa pasa 
żerów, pośpiech, rwetes, jakaś kobieta z tobołkami 

nie zdążyła i nie pojechała, Oto na przystanek PKS 
podjeżdża autobus - żadnej tablicy co do kierunku 
Jazdy. Cisną się ludzie, wpytują ... Oto kolejka w 
sklepie; nie wiadomo, "za czym”. Oto w klubie oieka- 
WY odczyt. Przyszłoby nań wielu, ale sala jest pra- 
wie pusta. Potencjalni słuchacze nie wiedzieli, że 
miał być, albo, że warto, bo skromną informację wy- 
Wieszono na doień wcześniej na tablicy 'wownątrz klu- 
bu, Oto przyjezdni nie umieją trafić do zabytkowego 
pałacyku; nie ma planu miesta, nikt nic nie wie.Oto 

«/ itd, Tysięczne przyzłady, że brak odpowiedniej 
fmformacji utrudnia ludziom życie, Czyżby tu także 

Komuś chodziło o to, żeby w społeczeństwie trenować 
życiową zaradnośś? Skądże. Po prostu są to przykłady 
dobrej roboty 1 lekceważenia ludzi, Zapewne, w zakre 

Bie obowiązków pracowniczych nie wpisano tym lub 
Owym: udzielać ludziom informacji, tak jak nie ma 
też wpisanego: Swą pracą służyć ludziom, Zbyt często 

%en generalny przecie sens wszelkiej pracy ludzkiej 

Zostaje zastąpiony owym szosegółowym zakresem obowią 
Zków, stanowiącym dla wielu ewoiste końskie okulary, 

Poka które się nie wychylają, A okazać ludziom serce 

1 pomoc? Czyż za to zapłacą? Dla zbyt wielu dewizą 
życiową jest po prostu: Jakoś to będzie ... Albo: 
Aby do pierwszego! 

Natomieat my, harcerze? Przyjmując zasadę, że"har 
cerz da sobie radę", starejąc się taką postawę w nim 

wyrobić, czy przygotowujemy go do tego, by w doroe- 
łym życiu społecznym pamiętał, że nie wszyscy równie 
dobrze sobie w nim radzą, że trzebu im pomagać, a 
przy tym, że im życie jest bardziej skomplikowane, 
tym więcej się w nim liczy informacja, prawdziwa, 
podana w odpowiedniej formie 1 czasie? 

Pamiętam taką akcję chorązwianą, której głównym 
celem była aktywizacja pewnego szlaku turystycznego, 
przebiegającego przez bardzo interesujący regiou Pole 
ski: liczne zabytki architektury, grodziska, malowni: 
cze jeziora, bogaty folklor, to wszystko na terenie 
dwóch sąsiednich województw. Główna baza tej akcji 
slokalizowana była kilkanaście kilometrów od sporego 
miasta? stanowiącego centrum i znakomity punkt wypado 
wy na owym szlaku, Zresztą w samym mieście znajdowała 
się też wysunięta stanica tej akcji. W tym mieście 

km PL Olgierd. (fietkiewicz. 

naprzeciw siebie znajdują się dwa aworceikolsjowy i 
PKS, skąd wazędzie do owych atrakcji turystycznych 
łatwo dojechać, Ale harcerzom ani do głowy nie przysm 
ło, by np. w tym właśnie punkcie ulokować punkt infor 
macyjny, zaopatrzony w mapkę, rozkład jazdy, przewod 
niczek turystyczny. Albo, żeby zrobić i wywiesić tab 
licę informacyjną z naniesieniem wskazówek: co warto 
zwiedzić? dlaczego? jak tam dojechać? gdzie można 
przehocować i za ile? A przecież wiadomo, że « tych 

wskazówek korzystaliby głównie ich rówieśnicy, bo tą 
oni przede wszystkim latem wędrują po kraju, korzysta 
ją s usług kolei, PKS i autostopu, a na ogół nie dys- 
ponują mapami i przewodnikami, To prawda, że harcerze 
- uczestnicy akcji robili wiele pożytecznych rzeczy: 
odnawiali i budowali estetyczne przystanki autobuso- 
we na szlaku, pracowali przy zieleni miejskiej, poma* 
gali na stanowisku archeologicznym 1 w skansenia, sa- 
mi mieli sporo tych atrakcji turystycznych, Ale 0 swo 
ich kolegach nie ponyśleli, Niech sobie jazoć dają ra 
dę, skoro my potrafimy „++ 

V innym regionie Polski, nad pięknym dużym jezio- 
rem, znajduje się ładna, stylowa "Chatka harcerska" 
/seśli mnie pamięć co do nazwy nie nyli/.Z umieazczo- 
nej na niej napisów można by wnioskować, że nie tylko 
można tam uzyskać informacje turystyczne, ale np,ku= 

pić ładne widokówki, Byłem, widziałen,Pomysł znakomi- 
ty, tyle, że "Chatka" zamknięta na przysłowiowe ozte 
ry spusty, że żywego ducha tam nie uówiadczysa, Pow- 
no były jakieś trudności otiektywne, tylko po 00 koma  
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taka" informacja"? 

Oczywiście powszechnie wiadomo, że my harcerze, po 
macamy innym ludziom, Nie tylko przeprowadzamy w pot- 
rzevie staruszki przez jezdnię, ale robimy wspaniałą 
robotę np. w ramach Pogotowia Zimowego czy wakacyj= 
nych"zielonych" przedszkoli, Wykonujemy mnóstwo prac 

1 czynów społecznych. Kiedy ktoś spyta harcerza o dro 
84, zapewne się nie zawiedzie, Harcerz zna na pamięć 
numer pogotowia, 1 w ogóle mnóstwo rzęczy wie, A jed- 
nak,choć chcemy, żeby harcerz był zaradny, jeszcze ba 

faziej chcemy, żeby w Polsce ludziom żyło się jeżeli 
już nie lepiej, to przynajmniej łatwiej, nie tylko w 

warunkach kryzysu, Za często ludzie dziś tłumaczą kry 
zysem własną nieżyczliwość, bierność, nieudolność, 
Otóż obok materialnej pomocy w potrzebie, obok trady 

cyjnych dziedzin i form harcerskiej służby, myślę, że 

bardzo ważne i pilne jest podjęcie jeszcze jednej, 
którą należałoby nazwać służbą Informacji i Serca, 
I plus 8, Ozęsto bardziej niż materialnej pomocy, niż 
doreźnej usługi « potrzebują ludzie życzliwej infor- 
macji, a zarazem uśniechu 1 serca, Poczuciu, że nie 

Tylko jak się tego nauczyć, bo przecież nie przezumo 
ralniające gadki"? Jak pogodzić tę służbę "I plus S" 
s tym właśnie naszym harcerskim fasonem, zaradnością ' 
1 szorstkością na nasz własny użytek? Może przecież 

dojść do swoistego dualizmu: tak, my harcerze jesteśm 
my zaradni, więc musimy pomagać tym biednym fujarom, 
wszyątkim pozostałym, Z poczuciem jakijś wyższości, 
albo - trudnego obowiązku, swoistego szarwarku. A tę 

służbę, jak 1 każdą inną, trzeba przecie pełnić g wła 
anej woli, chęci,zrozumienia potrzeb, radośnie, Do te- 

go trzeba dojść, to także trzeba trenować, Myślę, że 
rozwiązanie jest proste, W naszym harcerskim życiu 
1 naszych harcerskich obyczajach powinniśmy na co 

dzień dbać bardziej o wzorową, pełną informację /1 se 
rce/, Tym bardziej, że choć trudno się do tego przyz 

nać,łakniemy wszyscy poważnego traktowania i życzli- 
wości. Wtedy gdy świadomie 1 celowo komplikujemy har- 
cerzom f1 sobie/ życie, po zakończeniu próby, zadania, 
ćwiczenia powinniśmy np.-dokładnie wyjaśnić, po co 
nam to było, omówić wszystkie błędy, Nie dopuścić, by 
harcerz kiedykolwiek brak informacji i zainteresowa 

  są sami na świecie, Czasem ważniejszą od e- 
nia węgla s piwnicy jest dla podopiecznej staruszki 
rogmowa o błahych nawet rzeczach przy herbacie 1 info 
rmacja o ciekawej audycji wieczorem. Tyle, że termin 
"harcerska służba informacyjna" jest zarezerwowany 
dla naszych, pożal się Boże, działań niby propagando- 
wych. Ale może by tak np. zrobić zwiad: jakie informa 
cje są ludziom wokół nas potrzebne? Może jednak zrobić 
1 wywiesić plan miesta przed dworcem lub sprawić by 
zrobiły to władze miasta? Może zadbać o to, żeby na 
przystanku znalazł się wreszcie aktualny rozkład jaz 
dy? Może zorganizować punkt "it"? Załatwić, żeby wy- . 

wieszono repertuar kin 1 plan zajęć w DK? Mcże „.. 
Może coś zupełnie innego. Jest to front służby dla 
harcerzy starszych. Żeby innych informować, trzba sa- 

memu coś wiedzieć. Żeby ióć z sercem ku ludziom, trze: 
ba się nauczyć powściągać swój egoizm, wytrenować os4 

ągnięcie radości a tego, że nie tylko osobiście, har- 
oerz jest pogodny, ale umie sprawiać radość innym... 

nia mógł p jako z naszej 
strony, jako przejaw owego" jakoś to będzie", Bo po- 
wiedzmy sobie szczerze: zdarza się nam czasem, że roz 
grzeszamy się 2 naszego niedostatecznego przygotowa” 
nia czegoś przekonaniem, że właśnie oto wyjdzie to 
harcerzom na zdrowie, wyrobi w nich zaradność, jeśli 
nadrobią to, co myśmy zaniedbali, Nie przeszliśmy 
przed biegiem harcerskim jego trasy, wyszły nieoczeki 
wanie komplikacje, ale harcerze dadzą sobie radę, 1 
- rzeczywiście, dali sobie radął Egzekwujóny w zada- 
niach, zwłaszcza społecznych, dokładność, konsekwen- 
cję. Pokazujmy na przykładach, jak potrzebna jest in- 
formacja /1 serce/ a jakie bywają skutki niedoinfor- 
mowanla, W życiu harcerskim 1 dorosłym, 

Informacja 1 Serce, Dwie rzeczy, bez których trud 
no żyć, a nie są tu przecie potrzebne ani obce dewi- 

zy, ani części z importu, ani odgórne wytyczne. Nie 
ma reglamentacji ani kartek. 

Harcerzu Rzeczypospolitej, co o tym sądzisz? 

piosenka miesiąca: 

idziemy w jasna 
Idziemy w jasną z błękitu utkaną dal 
drogą wóród pól beskresnych 
1 wśród gór czumiących fal 

'Gicho, szeroko jak okiem cpojrzenie Śle' 
jakieś rię tnują marzenia 
w wieczornej cpowite ngle 

Idziemy naprzód 1 ciągle pniemy się wzwyż 
by zdotyć ezczyt ideału 
Świetlany harcercki krzyż 
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gtanistaw Broniewski /Stefan Orsza/ : C A ŁYM 2 Y- 

CIEM. SZARE SZEREGI W R ACJI NACZELNIKA, 

Państwowe wydawnictwa Naukowe 1983 r, Warszawa — 

oskład 50 tys.enz. 3.268 cena 300 zł. 
paszonzazasaezaoszaaazczanszczza 

Kolejne pokolehie młodych czytelników zapozna je 
się z ohlubną kartą polskiego harcerstwa w latach II 
wojny światowej, poprzez lektórę pamiętników, kronik, 
powieści. Wśród nich wysoką pożycję znajduje powieść 
O wspaniałych ideałach braterstwa 1 służby, 0 lu- 
gziach, którzy potrufią pięknie umierać 1 pięknie 

kaniński działalność żyć! - jak określał Aleksander 
ie na szaniec", Szarych Szeregów w książce pt."Kami 

wydanej poraz pierwszy w latach okupacji w Warsza - 

wie. 
W roku 1983 ukazała się relacja Stanisława Bronie- 

wskiego /"Orszy"/, organizato: skiego harcerstwa 
od początków działalności konspi. saezelnika 
Szarych Szerezów od maja 1943 do października 1944 r. 

Tytuł książka nawiązuje bezpośrednio do roty przy- 
rzeczenia harcerskiego " 
ŁYM ŻYCIEM  PEŁNIC SŁUŁBĘ „.." i oddaje 
główną myśl autora, przewijającą się przez wszys - 

kie stronnice. 
Książka składa się z pięciu części 1 26 rozgziałów, 
Pierwsza część pod tytułem "Założenia" przedstawia 
hietorię konspiracyjnego harcerstwa począwszy od koń- 
ca września 1939 roku, schematy organizacyjne podsta- 
wowe kierunki działania, liczebność chorągwi i huf 
6ów, składy osobowe komend oraz opis wydarzeń szcze- 

gólnie ważnych dla życia organizacji w pierwszych 
miesiącach okupacji hislerowskiej. 

"Powiedzieć obcej brutalnej sile "nie" - to zna- 
Czy odtworzyć formę organizacyjną; zaprzeczyś znisz- 
Czeniu, to znaczy odtworzyć ten sam Związek Harcers- 
twa Polskiego" /atr.19/ - pisze hutor o początkach 
Szarych Szeregów, będących kontynuatorami działalno- 
ści tej organizacji z czeów przedwojennych i zachowu 
jących ciągłość działalności wychowawczej z młodzie- 
żą 1 z dziećmi. 

Druga część książki nosi tytuł "Działanie" 1 obej 
muje rozdziały pt. Bojowe Szkoły, Grupy Szturmowe, 
Zespoły Żeńskie oraz "Zawisza", Podział treści tego 
Tozdziału podporządkowany jest chronologii wydarzeń 
okupacyjnych losów i działań jednostek organizacyj- 

Mych, tworzonych i przekształcanych w miarę rozwoju 
Szarych Szeregów. m 

Przedostatnia czę 
kturę or: 
więcone gcalaniu harcerstwa, te: 

izucyjną Szarych Szererów, + 

oraz skutki represji o nte wobec czło: 

Szaregów. 
Ostatnia część pt. "Przełom" to re działań 

h program "Dzi. oju- 
jednostki 

organizacji w 

re cen zja Włagystawa Maria Francuz hm PL 

Następna trzecia część pod tytułem "Nurt" poświę- 

©ona jest działalności wychowawczej oraz zewnątrz 
Orfanizacyjnej, dotyczącej kształcenia kardy, wydaw- 
nictw konepiracyjnych wśród młodz nie tylko zor 

Banizowanej w organizacji. 

harcerskie na terenie Polski oraż udziale 
organizacji 1 jednostek bojowych w Powstaniu daLsz. 
wskim. 

Słownik nazw 1 kryptonimów orsz indek 
pseudonimów jest cennym uzupełnieniem tek  



  

    

   gólnie pomocnym przy ustalaniu terminów 1 nazw, zna- 
nych najczęściej czytelnikom z opisów historycznych, 

Trudno jest w krótkiej receizji przedstawić walo- 
ry, relacji Stanisława Broniewskiego, bezpośredniego 
świadka i uczestnika oraz organizatora a następnie 
Naczelnika Szarych Szeregów do ostatnich dni powsta- 
nia, 

  

Wprawdzie autor podkreśla, że przedstawia tylko re 
lacje o Szarych Szeregach, ale jest to faktycznie mo 
nografia historyczna zasięgająca niezliczoną ilość 
informację merytorytorycznych opisów wydarzeń, akcji 
1 innych w wielu przypadkach mało znanych czytelni — 
kom zwłaszcza wóród członków współczesnej organizacji 
ŻEP. Jest Bzczególnym osiągnięciem Autora, który w 
ranach jednej publikaoji w sposób kompleksowy i zwar- 
ty potrafił przedstawić złożone dzieje organizacji 
harcerskiei w latach okupacji zachowm jąc rozwazę his- 

Od 33 lat ukazuje się populazny miesięcznik nau- 
kowo-techniczny - "Młody Technik". Czasopismo to, chę- 
tnie jest czytane tak przez młodzież jak 1 dorosłych 
- każdy tam bowiem znajdzie coś dla siebie, 

Od ponad roku mam przyjemność kierownania tą re - 
dakoją. Od rezu narzuca się pytanie: po co w "HR" ta- 
ka reklamówka? Tylko dlatego, że Naczelny jest in- 
struktorem ZHP? Tak jednak nie jest, Od wielu lat mo- 
im hobby jeat rozwój uczniowskiego ruchu naukowego, 
aniaow.nego przez ZHP /pisałom o problemach tego ru 
chu w HR nr.3/ a w szczególności rozwój kultury tech 

nicznej wśród młodzieży, 
wychowanie techniczne w ZHP 

-.. jako spójny, przemyślany program praktycznie nie 

toryka oraz niekrytykując emocjonalnego, osobistego 
stosunku do wydarzeń tamtych czaaów tak charakterysty 
cznego dla pokolenia czasów wojny, 

Równie istotnym walorem książeczki jest uwzględnie- 
nie w treściach działalności Szarych Szeregów proble- 

mów wychowawczych, 
W.środowisku harcerskim w latach okupacji istniały 

dwa nurty, z których jeden oscylował wokół akceptacji 
form wojskowych a drugi z umiłowania form harcerskich. 

Stąd przed całym ruchem harcerskim stanęło wielkie 
pytanie: A więc czy zadaniem naszym jest walczyć, a 
nie wychowywać, czy też wychowywać a nie walczyć,I na 
to istotne pytanie Szere Szeregi odpowiedziały: wycho- 
wywać przez walkę, To odpowiedź Głównej Kwatery, to 
odpowiedź która chwyciła idące jej na przeciw, szuka- 
jące jej umysły i serca rosnącego korpusu instruktor= 

powstanie drużyn HSPS 1 rozwiązanie drużyn specjalno. 
ściowych - zadało ostateczny cios. Podczas kolejnej rsorganizacji zogtał rozwiązany Wydział Nauki, Tech- 
niki 1 Kwalifikacji, a.tenatykę którą się on ząjno- 
wał rozparcelowano po różnych wydziałach, W instan- 
jach wojewódzkich, "śmiercią naturalną " zakończyły 
swą działalność Inspektoraty Specjalnościowe, jesz- 
cze wcześniej rozwiązano je w Hufcach, Inatancje ZHP stały się z ozasem autentycznymi inatancjami /czytaj 
: biurami/ w których coraz więcej miejsca za jnowało 
urzędowanie 1 wypełnianie różnorakich formularzy 1 
sprawozdań, a coraz uniej miejsca było dla instruk- 
torów społecznie zajmujących się jakąś działką, Sta- 
11 się oni wręcz niewygodni — bo zajmowali czas,choi 

s zbiórka harcerska z 

skiego starszych 1 steła się kamieniem węgielnym tego 
wszystkiego, co historia zamknęła w nażwie"Szare Sze- 

" - /str.66/ 
Ee powinna zainteresować historyków tego okre- 

Bu, liczne kręgi instruktorów 1 harcęrzy, nauczycieli, 
kombetantów, uczestników tych wydarzeń, 

Ze względu na bogatą tematykę faktograficzną 1 wy- 
chowawczą, szczególną rolę odegrać może książka Stani- 

sława iewskiego w pracy p czy yi 

go. W gawędzie przy ognisku, na kominku można przeds- 
ławić różnorodne tematy związane z tradycjami Związku 
Harcerstwa Polskiego jego historię tak bliską każdemi 
harcerzowi. Tematy gawęd po uważnj lekturze książki, 
nasuwają się same: stopnie harcerskie 1 sprawności 
w Szarych Szeregach, historia tekstów przyrzeczeń or- 
ganizacyjnych z lat wojny,dzieje batalionów /"Zośka", 

nami wiedzy, majsterkowania itp, - przejść do TECH- 

NIKI 1 ówiadorego wyboru zawodu. Bo dziedzina, 

którą dobrze poznamy w najmłodszych latach, sprawdzi 
my się w niej - często staje się naszą drogą życia... 

ZHP ma od wielu lat sprawdzoną w praktyce, dosko- 
nałą metodykę. Metodykę której wiele elementów jest 
nierozerwalnie związanych z poznaniem i wychowaniem 
technicznym. Aj: 

Jednak - jak wspomniałem « do prowadzenia zajęć s 
różnych dziedzin techniki - brak jest w ZHP wykwali= 

fikowanej kadry specjalistów, Kadry, która trudne 
problemy współczesnej nauki i techniki potrafiłaby 

  

zabawowy. 

Cóż więc robić, by nie pogłębić luki w harcerskim 
wychowaniu?ino, poszukać innych sposobów, Jeden 2 
nich - to korzystanie z czasopisu fachowych, w przygo- 
towaniu zbiórki itp. 

Pismem, które może w tym pomóc jest m.in. Młody 
Technik, Prawie połowę jego objętości zajmują stałe 
działy, przeznaczone dla hovbystów interesujących się 

MENESEM| VETODYKA. BRSEREEN + GEE SEKE + KEENNNNNNNA METODYKA HEEEEEM 
"Parasol", "Wigry", organizacja /kryptonimy,nazwy, 

służby/ Szarych Szeregów, narcerze i harcerki w la- 

tach wojny 1 okupacji, walka na wielu frontach, har- 
cerska poczta polowa, łączniczki w Szarych Szeresach 
naczelnicy Szarych Szeregów i inne, które instrukto: 
rom napewno same narodzą się w trakcie czytania. 

Książka ilustrowana jest 91 zdjęciami o bezcennej 
wartości, w wiel: przypadkach nie publikowanych doty- 
chczas, w ści ze zbiorów autora, 

Bardzo starannie wydsne przez PWI oraż wysoki nak- 
ład wystawiają burdzo korzystną ocenę wydawnictwu war- 

   

szawskiemu. 
Warto zapewnić sobie publikację Stanisława Broniew 

skiego w biblioteczce szczepu czy drużyny, jak rów - 
nież we własnych zbiorach. W ten sposób spełniają się 
słowa motta: "Następnemu pokoleniu harcerek i harce - 
rzy pracę swą poświęca « AUTOR", 

na co dzień" przez jego autora - Stefana Sękowskiego. 
Dostarczą zajęcia i lektury na wiele interesujących 
zbiórek 

Astronomowie. 
Są wóród nas, Wielu młodych ludzi interesuje się tą 
dziedziną wiedzy, Pomocą dla nich może być lei:tura 

działu "Astrologia dla wszystkich", Wyjaśniane są tan 

w sposób przystępny największe tajemnice kosmosu, opi 
sywane najnowsze odkrycia. W końcowym numerze z dane 
go roku - zamieszczany jest kalendarzyk zjawisk natro 
nomicznych na następny rok, Może warto do niego zaj 
rzeó? I wspólnie obejrzeć częściowe zaćmienie słońca 

czy księżyca, albo pozycję Jowisza w letnią noc +++ 
Potoamatorów, 

Nie brakuje. Dział *Poto - porady" przeznaczony jest 
właśnie dla nich - prezentuje i wyjaśnia wszystkie 
problemy nurtujące początkujących i zaawansowanych 
fotoamatorów, Tu można dowiedzieć się jek zrobić w da- 
nych warunkach zdjęcie, jak wywołać film, jak sporrą= 
dzi6 samemu chemikalia, jak ,,. problemów i odpowte- 
dui na nie jest setki, Prócz tęgo w dziale "Foto - no 
wości" prezentowane są najnowsze osiągnięcia techniki 

  

  
    

przedstawić w sposób ciekawy, prosty - a czasem też 

| 
Tóżnymi dziedzinami nauki i techniki, MD jest też 
stosunkowo łatwo dostępny - powinien znajdować się w 

każdej bibliotece szkolnej. 
| Wystarczy więc sięgnąć po kolejny numer, kolejny 

fotograficznej. | 
Interesujący się naukami ścisłymi. | 

a w szenególności fizyką 1 matematyką mają do dyspo= [Il 
  młodym technikiem” 

  

  istnieje, Od czasu do czasu organizowana jest jakaś 
akcja oży turniej, związany z techniką - niezależnie 
od aiebie działają Biuro Młodzieżowych Patentów, Oli. 
mpiady Wiedzy Technicznej 1 Manewry Techniczno-Obron- 

ne. 8 
W roku 1964 zlikwidowano ostatecznie, podczas któ. 

rejś tam reorganizacji OK ZHP - Centralny Harcerski 
Ośrodek Techniki, Był on kuźnią kadry,.dobrze przygo- 
towanej do prowadzenia różnorakich drużyn specjalno- 

śoiowych. Prowadził także bogatą działalność wydaw 
niczą. Po rozwiązaniu CHOY wychowaniea technicznym 
w ZHP w sposób kompleksowy przestano się zajmować, 
Zmiana frontu działania drużyn starazoharcerskich - 

eli coć robic... Stan taki w wielu punktach Poleki 
trwa po dziś dzień „,, 

0o z wychowaniem technicznym ? 
Wydaje mi się, że nie czas i miejsce aby w ra — 

mach tego artykułu wyjaśnić istotę i rolę wychowa - 

nia technicznego w rozwoju nowoczesnego społeczeń- 
stwa. Zainteresowanych odsyłam do stosownej, -szero- 

kiej literatury, Nie ma też potrzeby uzasadniania po 
trzevy rozwijania kultury technicznej w naszym spółe 
czeństwie - bowiem już dawno została ona położona 
navobie łopatki", Zac 

  

46 przecież trzeba od na jnłod- 
szych, od majsterkowania zuchowego, by następnie po- 
przez rozwój zainteresowań poszczególnymi dziedzi; 

6 

problem ... 
Ghenicy 
Wielu uczniów - a więc i harcerzy - interesuje się 

chemią. Każdemu kojarzy się jednak ze skowplikowanym 
laboratorium, przyrządami, słojami z chemikaliami .,. 
Tak jednak nie jest, Popularma chemia, taka"na co 
dzień" - tago nie wymaga. Chcemy wykonać bombki na 
choinką? Sztuczne ognie? A może ocynkować jakiś przem 

dniot? a 
wystarczy sięgnąć do działu "Chemia na co duteńw, 

Setki doświadczeń, bardzo prostych t ... praktycznych 
użytecznych na co dzień, 

A dla interesujących się sprawami szczegółowymi - po- 
lecałbym książeczki, opracowanie np, działu "Chemia 

zycji dwa działy w niekouwencjonalny "poza szkolny” 
sposób wyjaśniający zawiłości fizyki 1 metematyki: 
Katedrę Fizyki 1 Rozmaitości Matematyczne, Można się 
£ ich lektury dowiedzieć co ciekawego widać w trójką- 
oie, o fluksjach i fluentach, o ... Właśnie, A może 
na zbiórkach drużyny opracowalibyśny wspólnie nowo - 
czeany szyfr cyfrowy? Jago zesady znajdziecie - RO- 

Moto - hobbyści „++ 
Mają do dyspozycji też dwa działy:”Pozna jeny sanocho= 
dy? prezentujący nowe modele samochodów, spotyka - 
nych na polskich droguch, orez "Motocykle polskie 
1918 = 1939", 

Prócz dyskusji nad modelami samochodów, techniką ja 

7 

    
UWR WTECCZCEAO OWC TEK OE PRAIOBEBY GATE RZ ZERZOAÓ ARIE   | RE 

harcerskie.pl    



        

   

sdy itp. wydaje się, że warto pomyśleć o dziedzinach 
spokrewnionych z motoryzacją: minikarach, gokartach 
czy też MSR, 
Warto też samemu zacząć budowac modele samochodów, 
czy też poznawać ich budowę, sposób naprawy, eksplo= 
atacji ..,Niejedna zbiórka o tej tematyce będzie bar 
dzo interesująca .., 

A teraz coś dla wszystkich ... 
Jedną s kolejnych zbiórek zastępu czy też-drużyny po 
święćmy na ;,, trening muzgów, Każdy może stać się 
aisonem! wyrtarczy wziąć do ręki Młodego Technika, 
otworzyć go na stronie gdzie znajduje się Klub Wyna- 
lazców i „.. rozpoczynamy burzę mózgów! Kto wymyśli 
problem najbardziej praktvczny? Kto najbardziej zwar- 
iowany? Kto » 

Jeśli korzystamy 5 zadania zamieszczonego w jednyn 
ze stąrazych numerów - rozwiązania porównujemy z już 
opublikowanyni, jeśli zaś z nowego - to wszystkie 
przesyłany na adres redakcji i „.. czekamy na nagrom 
dy, 

Drugim działem, który może nam urozmaicić zbiórkę 
ta"Pomysły genialne,zwariowane i takie sobie", Uspra- 
wmijmy to co jest wokół nas: przedmiot, maszynę, u- 
rządzenia ... Pomyśły mogą być nawet najbardziej zwa- 
riowanel Wszyptkie wkładamy do koperty 1 wysyłamy na 
adres redakcji. 
Nie wątpię, że kilka nadesłanych prac otrzyma .nagro- 
dy i ich autorzy przeczytają o własnym rozwiązaniu 
na łamach MP, 

Wszystkie nadesłane prace dodatkowo przekazywano 
są do Biura Młodzieżowych Patentów ZHP i tam powtór= 
nie analizowane przes ekspertów. kajlępsze,- mają sza 
neę otrzymać młodzieżowy patent lub wyróżnienie BMP, 

  

        

dreszcie - coś dla majsterkowiczów „., 
Wykonać samodzielnie możnk wszystko, Potrzeba tylko 
trochę cierpliwości, doświadczenia 1 „., akórzysta « 
nia s działu "la warsztacie", Znalećć można w nim do 
słownie wszystko: od prostych konstrukcji s dreyna 
do skomplikowanych, wymagających dużej wiedzy 1 umie 
jętności konstrukcji elektronicznych, 

Sytuacja naszego ruchu jest taka - jaka jest, Nawe: 
najprostrze urządzenia, radioodboirniki itp, stały 

, Się sa drogie na uczniowaką kieszeń, nie mówiąc o ma- 
lowaniu mieszkania, naprawie pralki automatycznej 
itp. A wszystko to można zrobić samemu. Trzeba tylko 
chcieć - wiele zbiórek zastępu czy drużyny może być 
poświęcone takiemu tematowi, 

  

Przedstawiłem tylko kilka propozycji zadań, które 
realizować można na zbiórce w oparciu o materiały, 
zamieszczone w Młodym Techniku. Przypomnę jednak, że 
czasopism - tak fachowych jak/popularnych jest w Pol- 
sce kilkaset, . 
2 czasopism naukowych 1 popularno-naukowych można, 
a nawet trzeba korzystać, by zbiórka stała się fascy- 
nującą, by harcerze znaleźli na niej "każdy coś dlą 

Nie mówiąc już o pracy zastępów, drużyn czy 
klubów specjalnościowych, w których pracy korzysta - 
nie s fachowej pomocy 1 książek jest po prostu konie 
oznością. Być może, po kilku latach doczekany się 
znów szerokiego grona instruktorów - popularyzatorów 
techniki ... 

A wracając do Młodego Technika, warto ghyba dodać, 
że wśród jego autorów i stałych współpracowników jest 
kilku uczniów - w tym również instruktorzy ZHP. A mo- 
że 1 Ty spróbujesz swych sił? 
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Jerzy Najder hm 
Wydawałoby się,że problemu nie ma, przecież tyle 

drużyn pracuje, każda ma zbiórki, więc o czym pisać? 
Po co drażnić tych którzy robią to po swojemu i przy 
tym ogłaszają gromko, że ich drużyna jemt najlepsza, 

bo zuchy nie krzyczą na zbiórach, nie biją się, nie 
ruszają się ze awoich miejso - TO JEST PAJNA, GRZECZ- 
NA DRUŻYNA! A ile się przy tym zuchy uczą! Inne dzie- 
oi na pewno tyle nić umieją, I szkoda, bo innym też 

można robić podobne lekcje 1 będzie wrszcie demokrac 
ja Problem jest, To, że takie drużyny istnieją to 

archiwur 
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zasługa "siły wyższej", a nie sama chęć zuonow, w 
większości przypadków nie wiedzą one © tym, jak wspa- 
niale mogłyby się bawić, gdyby ich drużynewi chcieli 
zaangażować się w pracę drużyny i rozumieli rolę wo- 
dza gromady, w którego nieras suchy bywają zapatrzo- 
ne, 

Jak satem powinna wyglądać standardowa zbiórka 
drutyny zuchów i dlaczego jej konstrukcja jest taka 
istetna? Jeśli drutynowy skomstruuje pierwszy, drugą 
«.. 1 metą zbiórkę, to nie ma żadnych obaw, że nie 

pędzie on maz kłopotu z ułożeniem plamu zbiórki oó- 

niegającym trochę od schematu, Zaś taka nie standardo 

wa gbiórka w uzasadnionych przypadkach powinna służyć 

jeszcze więkozemu uatrakoy jnieniu spotkań zuchów, Do- 

tyczy to zbiórek okolicznościowych, w terminie, zbió- 

zek o charakterze zwiadu, wycieczek, Te rozbudowane 

formy zbiórek też muszą opierać się na żelaznych zaca 
dach DOBREJ ZBIORKI, na czterech podstawowych konstru 
kcjach. ; 

Pierwsza z nich, to zasada logicznego ciągu zbiór- 
ki, mówiąca o tym, że każdy następny element zbiórki 

muei tematycznie wynikać z poprzedniego 1 równoczeń- 

mie musi być powiązany z tematem całej zbiórki. Pomo 
cami do stworzenia takiego ciągu gą klamry tematyczne 
4 sytuacyjne. Stosowanie klamer tematycznych jest pro 

ste. Kończąc dany element zbiórki np. majsterkę, przy 
pomocy komentarza słownego, wprowadzamy zuchy w nóstę 
pny element zbiórki, którym w tym przypadku są gry 1 
ćwiczenia podczas których zuchy pwrawiają się i przy- 
gotowiją do celowego już użycia zabronionych w czasie 
majsterki rekwizytów, w następnej formie pracy, któ- 
rą może być teatr zuchowy, I do tej formy wprowadza= 
my zuchy również przy pomocy kilku zdań, Przy stoso- 

waniu klaner tematycznych zachodzi niebezpieczeństwo 

niezanierzonego hamowania toku zbiórki, Bardziej dos= 
konałą ule zarazem trudniejszą sztuką jest operowanie 
4lamrani sytuacyjnymi, Trzeba je bardzo starannie 
przygotować opracowując zbiórkę. Zaletą klamer sytua- 
cyjnych jest przede wszystkim to, że bez zbędnych 
słów, nie przerywając toku zabawy, płynnie przeprowa- 

zczególne elementy zbiórki, zachowując jej 
tematyczną, a zuchy bawiąc się nieprzerwanie 
"lub w "coś" przeżywają swoją przygodę. Zbić 

Której stosowane eą klamry sytuacyjne misi być 
lokładnie wyreżyserowana s przybocznym, którego rola 
1a tego typu zbiórce jest szczególnie poważna, Wcześ- 
niej musi zostać określony podział obowiązków na zbić 
Tce 1 przydział do realizacji konkretnych, najdrobnie 
dszych elementów zbiórki drużynowego i przybocznych, 

Konieczne jest takie dopracowanie planu zbiórki aby 
ostatnia część elementu zbiórki była automatycznie po 
pzątkiem następnego, a więc cała sztuki polega na za- 

aranżowaniu sytuacji przejściowej między uazeregowa- 

nymi elenntani, Na przykład opowiadając gawędę z cyk 
lu sprawnościowego "Marynarz" do tematu zbiórki "Pie- 

Twszy rejs", po osiągnięciu punktu kulminacyjnego koń 
ozącego gawęgę, w którym marynarse Śpiewając zwija ją 

łagle, zaczynamy z przybocznymi śpiewać zuchowy pląs 
WMajtek", Drużynowy wataje i zaczyna pokazywać ruchy 
pląsu, zuchy zaciekawione patrzą bo jeszcze tego nie 

widziały, Przyboczny inspiruje grę w spostrzezawozość 

która szóstka pierwsza znajdzie w izbie kopertę ze 
Błowami pląsu, Można je zaszyfrować lub sporządzić z 

mich układanką. Zuchy zapoznają się ze słowami pląsu 
1 próbują samodzielnie pokazywać ruchy. Przy końcu 
Plącania drużynowy wykonuje gesty, które wprowadzają 
W zabawę tematyczną "Pierwszy rejs". Rozpoczyna się 
zabawa, Następuje podział ról: budujemy port, urzą — 

        

    

    

da tempa zbiórk: 

EEEE METODYKA ZEMEWIEK MBM  MESEtNENSENNENM METODYKA EEEE 
azamy się na statku, Byrena ogiawza wpłynięcie statku 
załoga pracuje, bosmani wydają polecenia, zaskakuje 

nag burza, dzięki ofiarności marynarzy łamie się tyl- 

ko jeden maszt, Kapitan zwołuje Krąg Rady, w którym 

postanawiamy ulepszyć nasz atatek /tak sybnolicznie 
nazywamy naezą drużynę/, żeby go żadna burza nie zni- 

szczyła, W ten sposób oceniamy postawę zuchów - mary 
narzy, wyróżniamy najdzielniejszych, którzy stawiają 
maszt i przypominamy pląs "Majtek", Podobnie łączymy 
daloze elementy zbiórki. Klamrom sytuacyjnym można 
zarzucić jedno - to że są trudne, Moim zdaniem umie- 
jętność stosowania klamer decyduje o sukcesie w pro- 
wadzeniu drużyny. Nawet wtedy gdy elementy zbiórki 
są zgrabnie połączone, logicznie dopracowane, okazu je 
się, że zuchy coś śle się bawią, okazują znudzenie, 
hałasują, są trudności z dyscypliną. Jeśli doetrzeże- 
my brak zainteresowanie ze strony zuchów, to szybko 

organizujmy inną zabawę, która swoją atrakcy jnością 
rozbawi go. Będzie ich bawić do pewnego czasu, aż się 
znudzi, Nie wolno do tego dopuścić, Mówi u tym zaga= 

Złe zdanie będą miały zuchy o dru- 
żynowym, który "zanudza", Jakie jest na to lekarstwo? 
Zanim zaczną się nudzić zmieńny ich zainteresowania. 
Prowadząc zabawy doprowadzamy do. punktu azczytowago 
1 kiedy zuchy są najbardziej rozbawione przechodzimy 
do następnego etapu zbiórki, Zuchy nie zdążyły się 
znudzić i na dodatek żałują tej zabawy, wrócą do ni, 
chętnie na innej zbiórce, 

Drużynowy musi pamiętać o tym, że dziecko w wieku si- 
chowym cechuje duża ruchliwość, W dziecku akoncentro- 
wanym jest bardzo duża energia , którą musi ono wyp- 
rowadzć na zewnątrz. Obowiązkiem drużynowego muchów 
jest umożliwienie zuchowi "wyżycia się". Zuchy chcą 
krzyczeć, biegać, śpiewać, siłować Bię. Trzeba im to 
umożliwić stosując odpowiednie formy, zajęcia 1 zaba- 
wy. Stosowanie odpowiednich znaków obrzędowych, i za- 
wołań ułatwia utrzymanie dyscypliny, W ogóle s dyscyp 
liną nfe będzie kłopotu, jeżeli ebiórka będzie miała 
tempo. 

łącząc te dwie zasady uzyskujemy zbiórkę o prawi- 
dłowym przebiegu 1 dobrym realizowaniu programu, ale 
noże się zdażyć, że zuchy wyjdą s niej"wykończone”, 

spocone, A tak nie powinno być; trzeba zachować rów- 
nowagę pomiędzy elemntami dynamicznymi, a statycznyni 

O tym jak tego dokonać odpowiada zasada przemienności 
glementów, To prawda, że dzieci mszą się wyszaleć na 
zbiórce, bo nigdzie indziej się im na to nie pozwala, 
ale i one, choć tak żywe, miazą mieć cnwilkę cząmu, 
żeby znów zregenerować swoje Biły, I wtedy gdy są zmę 
czone, chątnie wysłuchają gawędy, będą dobrze majster 
kowały, w ciszy i w skupieniu 1 w skupieniu odprawia- 
ją jakiś misterny obrzęd 1 znów krzyk, wrzuwa i nagro 
madzona energia wybucha ukierunkowana przez drużyno- 
wego. 

Jeżeli przy tym zachowany zasadę cztarech eleuen- 
tów stałych, to zbiórka bydzie przebiegać prawidłowo, 
A cztery stałe elementy to: 

    

- obrzęd rozpoczęcia, 
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= gawęda lub jej formy imienne /film, audycja radio- 

wa lub telewizyjna, czytanie fragmentu książki, ro2 
mowa s fachowcen/, 

« Krąg Rady, 
= 1 obrzęd zakończenia, 

Podozaa obrzędu rozpoczęcia witają się, czują się 
wspólnotą, jedną gromadą, która ma wspólne tajemnice, 
snaki zamiłowania, Obrzęd ten wprowadza je w treść za 
bawy, jest okazja do sprawdzenia kogo brakuje, stano 

wj punkt wyjściowy do gier i pląsów, które mają słu- 
żyć wstępnemi rozbawieniu zuchów. Potem zzodnie z za 

sadą przemienności następuje gawęda. Z niej zuchy cze 
rpią fantazję do dalszej zabawy, Dowiadują się o by- 
ciu ludzi dorosłych, To właśnie gawęda ma dostarczyć 
treści, które w dalszej kolejności będą rozwijane 1 
wykorzystywane w zuchowaj zabawie, Można też zastąpić 
gawędę dobrze zorganizowanym zwiadem. 

Krąg Rady to cenne narzędzie wychowawczego oddzia ływa 
nia w czasie zbiórki, nie jest on wyodrębniony jako 
forma pracy, chociaż spełnia taką funkoję, Jest to 
szkoła samorządności, demokratycznego stanowienia o 
swojej drużynie, Tu podejmowane są ważne drcyzje do- 
tycące dalszej zabawy, następuje ocena pracy zuchów 
w świetle Prawa Zucha, Nie ma reguły mówiącej otym, 
że Krąg Rady musi być pod koniec zbiórki, Może on być 
zwołany na początku zbiórki, np.w celu podjęcia waż- 
nej decyzji, dotyczącej zdobywanta sprawności lub po- 
djęcia natychniastowej akcji, I jeszcze ważna uwaga, 
Krąg Rady jest zwoływany raz podczas zbiórki 1 ma cha 
rakter obrzędowy, Ważne postanowienia Kręgu Rady wpi- 
suje się do księgi drużyny, I chociaż są również"na- 
łe" Kręgi Rady, zwoływane kilka razy podczas zbiórki, 
to trzeba pamiętać o tym najważniejszym Kręgu Rady 
drużyny.   
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Zasstniaza aktualnie sytuacja, by instruktorzy 

poświęcili kilka wolnych chwil dla przeprowadzenia 
osobistych rozważań, Rozważania te zalecałbym jednak 
prowadzić nie przy watrze, ale wyjątkowo przy książ 
ce, której pojawienie się jest wydarzeniem w naszym 
harcerskim - i nie tylko=życiu, 

Myślę oczywiście o ; "Całym życiam" - Druha Stani- 
sława Broniewskiego "Orszy", książce której otrzyma. 
nie winno być zagwarantowane Kartą Praw 1 Obowiązków 
Instruktora a nie systenem"spod lady”czy poprzez umi- 
zgi do znajomej z księgarni, + 

Książka to bowiem niezwykła i to nie tylko z racji 
wartości historycznych 1 faktograficznych. Książka = 
jest podręcznikiem, wykładnią, zbiorem przykładów jak 
realizować w życiu podjęcie "harcerskiej służby", jak 
wplatać w każdą działalność zasady harcerskiej metó- 
dyki, jak "służyć" w, pełnym wymiarze tego słowa, na- 
wet gdy praktycznie nie ma ku tenu warunków, 

wędrując po stronicach, spotykasz czytelniku co 
krok wzorce, które zastosowane 1 dzisiaj pomagają łą- 
czyć harcerskie ideały z codziennym życień, pracą, 
działaniem. 

Nie da sią tej książki przeczytać"jednym tchem". 
Nie da się, chociaż serce rwie nię już do dalezych 
stronic by poznać, zrozumieć „., 
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Powodem jest tu ogromna ilość azczegółów, faktów, 
nazwisk 1 kryptonimów, ale i styl narracji, który 
zmusza do pohamowania chęci poznania f/żastanowienia 
się, rufleksji, zadumy, a 

Komentarz autora odbiega momentami od omawianych 
faktów 1 prowadzi myśli czytelnika w sferę bardzo o- 
sobistych, intymnych obszarów osobowości , Każe nam, 
czytelnikom lat osiemdziesiątych, przeżywać razem z 
tamtymi wapaniałyni ludźmi sprzed lat ich dylematy, 
wahania, Zmisza, by ich przeżycia stały się naszymi, 
a powrót z syntezą myśli do dalszego toku tekstu, od- 
Szuwany był jak współudział w ważnych instruktors - 

kich decyzjach, 

Celem niniejszego artykułu nię jest recenzja kaią- 
źki, pragnąłbym jednak, by goje"rozważania" wywołały 
u instruktorów różnych środowisk chęć do przeczyta- 
nia tej lektury. 

| Wspomniełem, że uważam książkę za podręcznik. 
Chciałbym przekonać do takiej oceny posługując się 
wybranym fragmentem dziejów Szarych Szeregów, który 
ma znacznie nie tylko historyczne, Metoda zastosowa- 
na w tamtych czasach jest nadal wspaniałą pedagogicz- 
ną zasadą, która przyjęta i sumiennie spełnióna może 
pomóc 1 dziś, może pomóc w każdej drużynie, szczepie, 

Truizmem np. jest powtarzanie, że powinnością ina- 
truktora jest wychowanie dzieci 1 młodzieży, człon - 
ków Związku, Problemem staje się odpowiedź gdy zapy- 
tamy; dla jakiego celu, poprzez jakie cele kierunko- 
we, jakimi eposobami oddziaływania oraz w jakim cza- 
sie, Dylematy te są powszechnymi kłopotami współcze- 
snych funkoy jnych, 

Obrzęd zakończenia to, finał całej zabawy, przypon= 

nienie o następnej zbiórce i o zadawaniu między-zbiór 

kowym. Unacniamy więź koleżeńską i poczucie jedności 
drużyny. Następuje odprowaćzenie totemu, kroniki, 
śpiewany pożegnalną pieśń, może okrzyk - po dło= 

mi; te elementy choć podobne na każdej zbiórce, decy- 
ści drużyny 1 o jedności całego Związ- 

y zasady, które służą zapewnieniu 

  

     
Ku. Są jeszcze czter 
wychowawczej wnrtości zbiórki, ale o nich innym razem 
Zna mkcji zbiórki możn” przedstawić 
Schemat standordowej zbiórki przy pomocy form precy: 
- obrzędowe rozpoczęcie /powitanie/, 

-gry i ćwiczenia, 
- gawęda, 
- pios 1 pląsy, 

ajsterkowanie, i 
- gry i ćwiczenia, : 
- zubuwa tematyczna / teatr zuchowy, pożyteczne pra- 
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| oto stosujemy schemat rozumowania wzięty z Kon- 
cepcji programu Szarych Szeregów: "Dziś - Jutro - Po- 

futrze". 
Wystarczy uświadomić sobie np. że"dzić" - to czas 

sieżący do końca harcerskiego roku, "jutro" - to nad- 
okodzący rok 83/84 a "pojutrze" lata gdy trzeba nam 
będzie przekazać pełnioną dziś funkcję następcy. 

Masz achemat myślenia, zastanów się nad problemami 
1 trudnościami. Uświadom sobie co jest "słabym pun- 
ktem" działania twego zespołu? drużyny? Jakie masz 
braki w wiedzy a jekie kłopoty w praktyce?Co ukrywasz 

pod tak zwanymi trudnościani"obiektywnymi"? Myśl 1 

planuj, planuj 1 myśli Według proponowanego schematu. 
Spróbujmy razem zastanowić się nad twoją drużyną 

1 na razie nad jednym problemem, elementem metodyki; 

Systenem za stę powym. 
kKubryka "Dziś" to: brak powszechności systemu w 

drużynie, brak zastępiwych, brak tradycji działania 
Bystemu, Odszukaj drużyny gdzie system ten działa, 
zapytuj gdzie o nim można przeczytać, poszukaj instru 
ktora, który tym systemem pracuje od lat, zobacz 00 
Mówią dokumenty oficjalne regulaminy GR ZHP, co pi- 

SZĄ w "Motywach", "Świecie Młodych", "Drużynie", "HR+ 
smutno się przedstawia, vo prawda 

ale bądź rozważaj dalej etap "jutro", 
"Jutro" - to czas gdy po obozie podejniesz szkole- 

Czy będzie to szkolenie "właunymi si 
poszukać środowisko, które po- 
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nie zastępowy 
łani", czy 
może, może w hu 
Września, noże już na obozie,a może 
cie si. 
Kiedy warto zakończyć pierwi 
dy trzeba będzie powołać zastęp zastępówych, 

ujący sz Twoich na jażodszyct. pomocników, 
A może potrzebny i poży y będzie zlot, sejmik zam 

niej zastępów, który pokuże różnie 

oże lepiej 
a może w bratnim szczepie, Może od 

iero zabierze- 

  

  

    
na zimowi sku? 

zy kurs zastypowych 4 kie 
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utypowych, może 
jeszcze innym sposobem 

  

06, wyrówna umiejętności, 
gy nie podjęli Twego apelu odbudo-    

W KREGU REMES 
ce, zwiad, zdobywanie pożytecznych umiejętności/, 

- piosenki 1 pląsy, 
- Krąg Rady, 
« gry 1 ćwiczenia, 

- piosenki 1 pląsy, 
- obrzęd zakończenia /pożegnania/, 
Proszę zwrócić uwazę jak dużo na zbiórce jest gier, 
ćwiczeń, piosenek, pląsów, I tak powinna wyglądać kla 
syczna zbiórka. Po takich zbiórkach będą zadowoleni 
drużynowi i przyboczni, animatorzy tej wielkiej za- 

to jest przecież ce 

  

bawy, a przede wszystkim zuchy, £ 
lem naszej zabawy, 
Druh hm Jarzy Najder - zuchnistrz, przez wiele iat 

drużynowy 24 KDZ "Żacy Krakowscy", komendant wielu 
zimowych 1 letnich kolonii zuchowych, z-ca komendanta 
szczepu "Harnavie" w Hufou Kraków=krowodrza, od grua 
nia 1982 roku kieruje Wydziałem Żuchowym Krakowskiej 
Komendy Chorągwi ZHP, 

wy "systemu zastępów", Może warto ogłosić już we wrze 
śniu, że najlepsi zastępowi pojadą na rajd "Arsenał" 

do Warszawy, wezmą udział w tradycyjnym zlocie zastę- 
pów w Puszczy Niepołomickiej lub podobnya w hufcu 
"Trop" w Wawrzeńczycach, 

To"jutro" jest przecież realne 1 bliskie, Dlaczego 
' nie myślałeś o tym wcześniej? Pomógł C1 schemat myś- 
lenia wzięty z "Całym życien...", 

wreszcie "pojutrze" działania systemu zastępowych 
w Twoim środowisku to: kursy zastępowych. corocznie 

skupiające sporą ilość kandydatów, to sielsko-aniel- 
skie życie twego następcy, kvóry nie będzie mógł zro- 

zumieć, że można było kiedyś inaczej niż zastępami,.. 

To Twoja satysfakcja gdy będziesz wręczał nagrody 
na VIII, IX zlocie zastępowych już Twojego szczepu, 
hufca, Zlotu, który dziś planujesz, o którym marzysz, 

Skończyłeś problem: "System zastępowy" weź się za 
następny: "Stopnie", I znów "dzić" - to atan gdy nikt 
nie zdobywa, nie wiedzą nic o wymaganiach, Ty sam nię 
możesz się zdecydować wobec mnogości systemów 1 róż- 
nych opinii o nich, Praktycznie"nic się nie dzieje", 
marazm metodyczny obarczony do tego jeszcze 'grzecha- 

mi przeszłości" twezo povrzednika, który noprzez okól 
nik szkoiny ogiuszał: "Na dużej przerwie będą rozda- 
wane Krzyże Harcerskie dla chętnych, z podkładkani,.* 

Znowu rubryki: "Dziś = Jutro - Pojutrze” 1 podob 
ny tok myślenia pomoże C1 ruszyć "do przodu" z meto= 
dyką. 

Czytając "Całym życiem „..", spotykamy ogromnie 
ciekawy fragment gdy Florian Marciniak jako Naczelnik 
Szarych Szeregów stoi przed dylematem wyboru koncep- 
cji pracy konspiracyjnej harcerstwa: walka czy wycho- 

wanie, a może wychowanie przez walkę, Podporsądkowa- 
nie harcerskich szeregów twardym bezwzglęćnym prawom 

wojny, reżimowi wojskowych regulaminów - czy zachowa- 

nie odrębności, w której byłoby miejnce na myśl o"po- 
jutrze" 1 pracy wychowawczej przygotowującej do tego 

wiać f  



  

ET" HISTORIA ZMEEMENUW + WWE  WKEM+ KANN 
wokoło trwa terror, bezwzględne zagrożenie życia, 

szerzy się grośba śmierci, przemocy a Naczelnik Sza- 
rych Szeregów myśli o "pojutrze" które ma nadejść, 
które nadejść musi ... 

Pytam, droga Druhno, drogi Druhu - i nie oczekuję 
odpowiedzi, lecz Twej właanej refleksji : czy w Two- 
im postępowaniu, decyzji jaką podejmiesz dzisiaj w 

drużynie, szczepie, hufcu - kierujesz się takim to- 
kiem myślenia by własny rozkaz wyprzedzić i zawtano- 
pić się nad efektami "pojutrza"? 

Trudno wyławiać fragmenty omawianej książki, le - 
piej poznać ją w całości 1 epojrzeć pod kątem jaki 
proponuję - pod kątem pożytku jaki ten podręcznik me- 
todyczny daje obok swej wartości kronikarskiej, 

"4 swoją drogą, książka momentami przeraża tragiz- 
mem poszczęgólnych zdaizeń 1 aytuacji gdy relacjonu= 
je suche fakty strat. Znowu powraca widmo męczeństwa, 
cierpienia, ludzkiej tragedii przeżywanej zawsze w 
pojedynkę, niemocy 1 słabości, która odebrać chce to, 
w co wierzymy. Presja,psychiczna, zwykła ludzka ocho 

ta 1 pragnienie zyskania chwili wytchnienia od bicia 
bólu za cenę jednego słowa .,. h 

Bohaterowie - zwykli ludzie; harcerze trwają jed- 
nak przy raz wypowiedzianych słowach, których sene 
dobiega końca: "Całym życiem ..." 

Dlatego zamykając ostatnią stronicę książki w du- 
Szy 1 sercu czuje się moc jaką autor przekazał swym 
sposem walki i męczeństwa, 1 służby, I chociaż ofia- 
ry są ogromne a wiele trudu wychowawczego "na przy- 
Bzłość" unicestwionego, czujemy, że książka jest o 
życiu a nie o śmierci, Czujemy, rozumiemy dziś żyjąc 
w wymarzonym przez tamtych "pojutrzu"*, Wiemy jak żyć 

tym "pojutrzem" by mieć prawo, poczucie kontynuowan 
nia harcerskiej służby, 

Dlatego też,dla dzisiejszych Biwąć pozwoliłem 
sobie gpardfrazować tytuł dzieła jednym małym doda- 
nym słowem: "żyć..." 

DZIADEK, 

  

Udział harcerzy ' 
niu śląskim 

Anna 

Klęska Niemiec i austrii po I-ezej Wojnie Świato” 
wej sprawiły, że odżyły 1 umocniły się nadzieje Slą- 
zaków na powrót w granice odredzejącego się państwa 
państwa polskiego - na odzyskanie wolności, A tą wys 
marzoną wolnością  Slązaków było nie tylko wyzwole 
nie narodowe spod władzy niemieckiej, ale 1 społecz 
ne spod władzy Junkrów pruskich 1 niemieckich poten 
tatów przemysłowych. a z 

Na przełamie lat 1910/1919 cały Górny Sląsk żył 

w przekonaniu, że już nic nie stoi na przeszkodzie 
jego powrotu do Macierzy, Tak też brzmiał jeden z 
punktów w projekcie przyszłego traktatu wersalskie- 

20, który to został wreczony delegacji niemieckiej 
w dniu 7 maja 1919 roku. I oto gra o Sląsk zaczęła 
się w dalekin od Sląska Paryżu. NO cóż, tam nie uczu 
sia 1 sentymenty ale przede wszystkim własne 'ntere- 

*sy decydowały, anglia 1 Ameryka,' jeko mocarstwa decy 
dujące o powojennym kształcie ówiata, mimo że zdawa- 
ły sobie sprawę z trudności z jakimi boryka się mło- 
de paristwo polskie po 120 letniej niewoli - były zda 
nia, że Sląsk winien zostać /zgodnie z sugestiami 

niemieckimi/ 'przy Niezcach, gdyż pozbawione jego bom 

sactw miałyby trudności w spłaceniu przewidzianych 

(w LII,Ill-im) 
traktatem wersalskim odszkodowań, Aby jednak zacho- 
wać pozory sprawiedliwych rozatrzygnięć, włączono do 
traktatu postanowienie o przeprowadzeniu na Sląsku 
plebiscytu. Ta głosowanie miało rozstrzygnąć do kogo 

* ma należeć Sląsk. Rację Polski popierała jedynie 
Francja, sana mająca podobne kłopoty z Niemcani w Za 
głębiu Ruhry, Organizujące się Państwo Polskie było 
zbyt ałabym partnerem, aby móc rywalizować z Niemca- 

mi, których pozycja mimo klęski, stawała wię coraz 
mocniejsza, w miarę jak pogłębiały się konflikty mię 
dzy państwami zwycięskimi i im bardziej ścierały się 
ich odrębne interesy, Poza tym ekspansja rządu pol- 
Sskiego na wschód i zajęcie się tamtymi terenami osła 
biło walkę o Sląsk, 

luć śląski z takim rozstrzygnięciem nio mógł 
się pogodzić, Zwłaszcza, że Niemcy zaczęli stosować 
coraz ostrzejszy terror wobec polskich organizacji 
wolnościowych 1 coraz silniejszą akcję germanizacyj- 
ną. Opór Polaków wzrastał, wola powrotu do ojczyzny 
dała im siły do tej bezkompromigowej walki 1 ona to 
zrodziła wszystkie trzy Powstania, 

Hiestety powatańcy byli zdani tylko ma własne si- 
ły. Rząd w Warezawie odeiął się od powstania, lojal- 
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nie uznając postanowienia traktatu wersalskiego o 
plebiscycie. Pierwsze Powstanie wybuchło w nocy 5 16 

na 17 sierpnia 1919 r. = upadło 24 Bierpnia tegoż ro 
ku. Nieliczne oddziały powstańcze musiały uledz w 
gtarciu z regularnym, ówietnie wyposażonym 1 uzbrojo 
nym wojskiem niemieckim, Po jego upadki, rozszalał 

się dski terror niemiecki, Wielu ucz2stników wraz a 

rodzinami musiało emigrować na teren polski, Kęska 

Powstaniu przekreślała szansę na ominięcie plebiscy= 

4u 4 wobec tego należało się jednak zabrać do jezo 

przygotowania. Zrozumieł to nawet rząd w dalekiej 

warszawie, 
Pozornie warunki na Sląsku zaczęły się układać, 

Uczestnicy Powstania zostali objęci amnestią, mogli 
wrócić do swoich domów, Władzę administracyjną i po- 
lityczną przejęła Międzynarodowa Komisja Sojusanicza, 

Cóż z tego, gdy mniejszy aparat administracyjny 1'fo- 

licja były nadal w rękach niemieckich. Osławiona już 
wówczas Siecherneitapolitzei w niczym swymi metodani 
mie ustępowała tej, która prześladoweła 1 nasze poko- 
lenie w czasie okupacji, Ponad to zostały wszystkie 
paramilitarne bojówki niemieckie, Tak więc terror nic 
miecki był nadal prowadzony na wszystkich odcinkach 
1 przyjmował różnorakie formy, 

W tym czasie ze strony polskiej działał Polski Ko- 
mitet Plebiscytowy i Sląska PWO /Polska Organizącja 

Wojskowa/, oraz "Sokół" 1 nowo założone przez Towarzy 
stwo Skautów, Polskich - drużyny skautowe. 

Rząd polski uwikłany był nadal w wojnę ze Zwiąg - 
Kiem Radzieckim, tymczasem Niemcy wykorzystując przy» 
chylne do nich nastawienie USA 1 Anglii oraz Włoch, 
znów rozpętały akcję antypolską 1 wznmogły terror. Bo- 
jówki niemieckie rozzuchwalone tolerancją Komisji 3o- 
juszniczej napadały nawet na siedziby Polskich Komite 
tąw Plebiscytowych, Polska ludność na Sląsku znów z0- 
rganizowała najpierw strajk generalny / a trzeba wie- 
dzeić, że w kopalniach i hutach Sląska pracowała głó. 
wnie ludność polska/, a z 19 na 20 sierpnia 1920 roku 
wybuchło II Powstanie, Trawało ono do 25 sierpnia 
1 zostało oficjalnie odwołane, mimo to było ono pew- 
mym sikcesem - udowodniło Komisji Sojuszniczej, ża 
Siąsk nie jest niemiecki, jak to Niemcyeusiłowały 

swym sojusznikom wnówić, Tak to tym razem musiał lud 
Śląski bronić sprawy plebiscytu, Było to niejako Pow 
etanie interwencyjne, a na celu miało stworzenie odpo 
wiednich warunków do przeprowadzenia plebiscytu, Po- 
nad to osiągnięciem jego była likwidacja Sicherheitz- 
polizei, a zastąpienie jej polsko-niemiecką policją 
plebiscytową, oraz wprowadzeniem uo administracji nie 
mieckiej polskich doradców, 

W tym okresie powstałe w Krakowie Towrrzyrtwo Ob- 
Tony Kresów Zachodnich /T0K2/ rozwija intensywną dzia 
łalność, Odbywają się manifestacje na Nynku Krakow 
skim, odczyty na temat Górnego Sląska, zostają wyda- 
ne afisze, ulotki propagandowe, adbywają się zbiórki 
pieniędzy, lekarstw, odzieży i żywności. Duszą Towa- 
rzystwa był w roku 1920 jegt przewodniczący profesor 
lienryk Pachoński, a jego syn Jan jako harcerz brał 

HISTORIA EEG 
udział w wypadkach Śląskich pełniąc służbę łącznika , 

Należy wyjaónić skąd hrały się tak ożywione konta- 

kty 1 pomoo Krakowa dla Sląaka, Otóż po pierwsze, bli 
skie sąsiedztwa, następnie Uniwersytet Jagielloński, 
który wykształcił wielu wybitnych uczonych Slązaków, 
a ponad to fakt; żn w okresie niewoli Kraków był "ie- 
jako stolicą narodowoskulturalno-naukową, 1 skarbnicą 
pamiątek historycznych, ówiadczących o woelkości i 
znaczeniu Rzeczypospolitej , Przyjeżdżały zatem do 
Krakowa, do tej krynicy polskości, wycieczki na zwie- 
dzanie pamiątek 1 ndetchnięcie polskością. Organizowa 
ła krakowska "Eleusis" - propagujące sanokształcenie 
- kursy i semireria dla braci ze Sląska. Szkolono 
przewodników wycieczek i prelegentów wy jeżdża jących 
na Sląsk z odczytami 1 prelekcjami, 

Zarząd TOKZ mieścił się wówosas w Hotelu Krakows- 
kim na rogu ulicy A,Dunajewskiego i łobzowskiej.Jak 
pisze Jan Pachońskit"Towarzystwo korzystało z usług 
Ozarnej Tumynastki, która odkomenderowała kilkunastu 
harcerzy do pomocy w biurze i służby łączności". Jako 
najruchliwszego wspomina Kazimierza Zimnera urodzone- 
go w 1902 roku w Borku Pałęckim, który jako znający 
kilka języków, był a TOKZ ge ostabem armii 

gen.Józefa Hallera, 
Był początek ferii szkolnych 1920 r, - ówasgeny Ko 

mendant Krakowskiej Chorągwi Harcerzy prof, Bronisław 
Piątkiewicz aorganisował batalion echotniesy młodzie- 

ży harcerskiej, gtudenokiej i szkolnej, Wagedł on por 
tem w skład ammii polskiej jako 1-sza Kompania Krako- 

wskiego Harcerskiego Baonu 201/V. Do tej kompanii 
zgłosili się niemal wszyscy starsi harcerze, drużyno* 
wi i instruktorzy z terenu chorągwi krakowskiej. Kca 
mendę nad nią objął sam druh Komendant prof.Piątkta 
wicz = podpułkownik WP, 

Czerwieo 1 lipiec młodzi spędzili na ćwióżeniach 
strzeleckich w strzelnicy na woli Justowskiej , na 
nocnych marszach terenowych, ostrym'strzelaniu i rsu 
caniu grenatem. Terenem ich ćwiczeń był krakowski Png 
ternik, Kompania stanowiła zgraną i dobrze wyćwiczoną 
jednostkę bojową. Pod koniec lipor ogłoszono ostre po 
gotowie 1 w oczekiwaniu na rozkaz wyrarszu makwatero- 
wano kompanię w koszarach przy usicy Rajskiej, 

"Uroczyście wyjeżdżała Krakowska Kompania Harcere- 
ka na Sląsk z pomocą braciom ślązakom w walce o wol- 
ność i polskość, Cały raków żegnał swoje dzieci or 
kiestrą, kwiatami i łzami matek i sympatii, 

Pierwszy ich etap to Oświęcim, Zakuaterowanie Oś- 
więcim II - Barak, Tu nastąpiło nierwsze zetknięcie 

się młodzieży z rodzinami powstańców, które po pier- 

wszym Powstaniu musiały Sląsk opóźcić, ze względu na 
prześladowania, Tu zapoznali sią z gehenną tych lu- 
dzi 1 ich rozpaczliwą wajkę o polskość, 

Drugi etap to Jaworzno - zakwaterowanie w azkole 
Kompania objęła straż nad Przemszą, Oddaję głoa nieży 
jącemu już uczestnikowi tych ini, haroerzowi Anconie 
uu Roczmierowskiemu: „.. wprawdzie kompania nasza ob- 
jęła służbę graniczną w końcowej fazie Powstania, mi- 
ałe do wypełnienia poważne 1 podniosłe zacazem zada- 
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nie - świadomego włączania się w akcję pomocy braciom 
powstańcom, Ponad to pod osłoną nocy uczestniczyła w 
przerzutach działaczy śląskich przez Przemszę, konwo- 
dowała przemarsze uchodźców, przewóz rannych, ale do 
bezpośredniej walki z wrogiem nie doszło", Wydrje się 
- wspomina dh Roczmierowski, że nasz dowódca ppłk PA 

tkiewicz usiłował przeprowadzić taką koncepcję pomocy 
powstańcom, aby ochronić tę bojową jednostkę nłodzie- 
ży harcerskiej, jak kolwiek zdawał sobie sprawę ze 
znaczenia dla państwa polskiego, sprawiedliwego ust: 
Lena granic ne Zachodzie, 

Po tej niedługiej służbie /Powstanie zostało odwo- 

łane 25 sierpnja/ młodzież wróciła do Bzkół, na stu- 
dia, do precy, Nie przypuszczali, że wkrótce znów wy- 
ruszą na Sląsk, 

Teren na Sląsku, obydwa państwa skupiły cały wysi- 
łek na przygotowanie się do mającego nastąpić plebis- 
cytu, Niemcy zgodnie ze swoim zwyczajem rozpoczęły 
krzykliwą agitację denorelizującą 1 demegogiczną. wy 
syskiwali w niej swoją od lat prowadzoną politykę za- 
graniczną, przewagę ekononiczną, administracyjną 1 ko 
Ścielną. Trzeba bowiem pamiętać, że proboszczami na 
wsiach 1 w miastach również, byli niemieccy księża, 
Polak jak już wspommiałem wyżej, na Sląsku mógł być 
tylko robotnikiem, Równocześnie Niemcy spowodowali 
masowy napływ tzw, "emigrantów" na tereny objęte ple- 
bisoytem, Ci "emigranci" to Niemcy urodzeni na Sląsku 
którzy juś dawno wyjechali i zamieszkali poza jego ob 
szaręm, Zadaniem ich było nie tylko oddanie głosów za 
Wiemcami, ale również prowajzenie antypolskiej agita 

cji, Na Sląsku zaczęła działać Międzynarodowa Komisjh 
Rządząca i Plebiscytowa, Ponieważ jak pisze Jan Pacho 
ńaki ",.,.Stany Zjednoczone uchyliły się od ratyfikam 
0ji, zaniast więc wyżnaczonygh początkowo 4 członków 
Komisji, pozostało 3; przewodniczący gen. Henri Rond 

/Brancuz/ - ze względów politycznych i osobistych po- 

pierający Polaków, płk Harold F.P.Percival z Poregin 
Office, sympatyk niemiecki, gen Alberto de Marinis-- 
germanofil 1 ambasador w Berlinie Frascati, Już w 
ten sposób utworzyła się większość pro- niemiecka, 
którą jedynie w pewnej mierze równoważył talent dyplo 

matyczny gen, de Ronda oraz liczebność wojsk francu- 

skiąh użytych w ekcji plebistytovej: (. Ze strony 
pólekiej przy prezydium Rady Ministrów powstał Wy - 
dział Plebiscytowy, Zaś akcję wojskową przejął II Od- 
dział Ministerstwa Spraw wojakowych, W ten sposób, 
działające na Sląsku POW zostało uzależnione od War- 
szawy - co osbierało niezuleżność 1 szybkość działa- 
nia, 

ia czelę Polskiego Komitetu Plebiscytowezo stał 
znany działacz Śląski - Wojciech Korfanty, Państwo 
młode 1 niezamożne, nie było w stanie zasilić Sląska 
w  mleżyty sposób ludźni, ani pieniędzni,-W tej gytu 
acji trzeba było odwołać się do ofiarności „obywatel 
skiej, izeczywiście ta pomoc nadeszła od Towarzstwa 
Obrony Zachodnich Kresów Polakich w Krakowie, Była to 
pomoc tak w zasobach materialnych, jak i w ludziach, 
Wyjeżdżli więc prelógenoi - mówcy, przeważnie ludzie 

HISTORIA EEG 
z wyższym wykształceniem, specjalnie przeszkolone przez Towarzystwo Polek, kobiety  prelegentki, Nie była to działalność bezpieczna, Bojówkorze nienieocy Tozpędzając polskie zebrania jednakowo bili mężczyzn 1 kobiety, strzeluli z za krzaków w przejeżdża jące 
auta, rzucali kamieniami 1 obsypy' wanie niewybrednyni 
przezwiakani, Stowar: i zyszenia Sląskie zabiegały o pre- legentów krakowskich, motywując to ich umieję tnością 
przyciągania sł uchaczy 1 newiizywania serdecznego ko- 
ntaktu z nimi, Akcję kierowenia prelegentów uzgodni- ło DOKZ z prezesem Polskiej Akademii Umiejętności, 

giellońskiego prof, dr 
Stanisławen Estreicheren, ły jeżdż 

profesorowie historycy: Jan 

oraz rektorem Uniwersytetu Ja 

ali zatem na Sląsk 
jąbrowski, Wacław Sobies 

ki, Władysław Semenkowicz; poloniści: Ignacy Chrza- 
nowski, Kazimierz Nitach; geograf - Bugeniusz Romer; filozofowie: Kazimierz Miachalski, witold Rubczyńcki. 
2 prawników jeździli : Stanisław Estreicher, Stanis- 
ław Kutrzeba, a e kkademii Górniczej: Jan Stella Sx- 
wioki. Również ze szkolnictwa średniego zgłosoło się 
kilkudziesięciu profesorów, Prelegentani byli też 1e 
kurze, Oraz kończący studia akademicy, Spośród księ- 
ży wróżniał się ksiądz Ferdynand chay, 

(ERSEZTRZN CTR RADO ET TOREM DCZ OWC ZIÓSIE rchiwum 

Wieqcy Atosowal! 

w Kokciijiz a, 
rozmaite sztuczki, aby wiece Toz- 

pijać, poza już wspomnianymi szykonami zalecali, aby 

mą waśach brali udziął w wiecach nauczyciele £ dzieć- 

mi, Te przekupione ałodyczani, miały piosenkami i nie 
mieckimi okrzykami nie dopuścić do rozpoczęcia wiecu, 
Przygotowanie obu stron do tego plebiscytu trwało do 
20 marca 1921 r. - daty wyznaczonej przez Między So- 

juszniczą Komisję szodnie 2 postanawienien truktatu 
wersalskiego. 

Jak było do przewidzenia, mimo wszelkich wysiłków 
ge strony polskiej 1 patriotycznej postawy dużej częć 
ci mas robotniczych i chłopakich, plebiscyt nie przy 
niósł Polace pełnego sukcesu, Reł wynik połowiczny, 

Który w łonie Komisji Rozjenczej różnie mógł być in- 
terpretowany, I tak też było, Wyłoniły mię dwie kon- 
cepcje: 
1/ francuska - sugerujący podział Sląska wećług ilo- 

ści głosów, z tym że Polsce miał przypaść okręg 
przemysłowy, 

2/ angielako-włnska ; proponująca pozostawienie Gór- 
nego Sląska Wiencom, bez powiatów rybnickiego i 
pezczyńskiego, oraz kilku wsi powiatu katowiokie- 
go, gdzie liczba głosów za Polską była bardzo wy- 
Boka. 
Tym razem s niebezpieczeństwa przegranej zdali 50- 

bie sprawę wszyscy. Nie tylko lud polski, ale i kier- 
ownictwo ruchu polskiego i rząd polski w Warszawie, 
Slązacy jeszcze raz czynem sbrojnym postanowili zapo- 

biec międcynarodowym machinacjom, Sląsk ogarnęła fa- 
1a strajków - rewolucyjne wrzenie - s niego powstało 
/f1I Powstanie Sląskie, Rozpoczęło się w nocy z 2 na 3 

maja 1921 roku, Na jego czele stanął Wojoiech Korfan- 
ty. . Ę 

Wracam do wspomnień powstańca drugiego i trzeciego 
Powstania Sląskiego, dh phn Antoniego Roczmierowskie- 
go: *... w dniu 3 maja 1921 r, apokojne na Ogół spo- 
Zeczeństwo Krakowa zelektryzowane zostało wiadomością 

© wybuchu trzeciego Powstania na Górnym Sląsku, * 
Wiec w gsachu "Sokoła", apel Towarzystwa Obrony Kra 
sów Zachodnich, ogłoszenie ochotniczego zaciągu w 

'regi powstańcze, afisze na murach pra.tarego Kra- 
kowa np.: "Tam biją uię Twoi brecia, m Ty 007" I znów 
poderwała sią karakowska młodzież tłumnie oblegając 
punkty werbunkowe. Rejestrację ochotników prowadziło 
1OKZ w swoim lokalu przy ul.Retoryka 5, oraz Związek 
Strzelecki - przy ul.Floriańskiej 53, Ochotników było 
wielu,nie tylko z terenu Krakowa 1 województwa krako- 
wsklego, ale 1 r innych miest Małopolski, Zorganizowa 
ne grupy, liczące 60-80, a nawet 100 osób, wyjeżdża- 
ły do wysnaczonych punktów granicznych Górnego Sląska 

stąd przerzucane przez granicę dostawały się do róż- 
nych formacji, Poza większymi grupami organizowanymi 
przez punkty werbunkowe, tworzyły się mniejsze, kil- 
kunasto-osobowa, a nawet kilku osobowe grupy ochotni- 

ków z drużyn harcerskich, które wyjeżdżały samorzut- 

nie. Tak więc wyjechali haroorze: Eugeniusz Grudgsń- 

ski, Adam Stankiewicz, Strojsk, Tadeusz FPijałek, Sta 

misław Barta, Antoni Zieliński, Fygeniusz Żmija 1 

HISTORIA EEEE 
wielu innych, których naawiska nie są nam już dzisiaj 
znane, Wyjeżdżano także na własną rękę jak np. zna- 
ny działacz harcerski akademik i oficer wojak pol - 

skich Roman Horoszkiewicz, czy drużynowy 3 KDA ppor 
Jan Surzycki odbywający właśnie służbę wojskoką. Ten 
"zdezerterował" wraz z kilkoma kolegumi - artylerzy- 
stami, zabierając ze sobą"na drogę" małe działko ka- 
liber 37 mm s większym zapasem amunicji, O jego walce 
1 śmierci pisze w swoich wspomnieniach pt."Gliwice - 
Katowice - Kędzierzyn" Jan Keller, uczestnik Powsta 
nia, następująco: *.,. koło południa zjawia się w na 
szej kwaterze nłody oficer w mundurze - bez dystyn- 
koji 1 melduje swoje przybycie na front, jako dowód 
ca artylerii. Zaciekawieni wychodzimy przed dom,gdzie 
na widok działka i pięcio-osobowej, i umundurowanej 
w mundury wojskowe bez orsełka na czapkach, obsługi 
stojącej koło działka kaliber 37 mm wybuchamy ómie- 
chem." Nie sądzili Śmiejący aię, że jeszoze wtym 
dniu młody dowódca, celnym ogniem swego działka zmu- 
si Niemców do wycofania się ze wsi Stare Koźle'i zgi- 
mie broniąc swoich towarzyszy walki, Jan Surzycki z0- 
stał pośmiertnie odznaczony najwyższym odznaczeniem 
Sląskim Krsyżem na Sląskiej Wstędze Waleczności i 2a- 
sługi. 

Nie znamy okoliczności Śmierci krakowskich haroe- 
rzy Karola Chodkiewicza i Zygnunta Toczyłowakiego, 
którzy jako uczniowie Korpusu Kadetów we Iwowie, wraż 
z grupą kilkudziesięciu kolegów opuścili ławę szkolną 
udając się walczyć w Powstaniu, Wiadomo tylko, że To- 
czyłowaki zginął pod Strzebinem prowadząc kompanię do 

ataku, pod Olekszą zać zginął Karol Ehodkiewicz - 08- 
tatni potomek wielkiego hetmana. Rannych powstańców 
należało zbierać z pola walki i wywozić poza linię 

frontu, gdyż zemsta niemiecka za udział w Powstaniu 
była straszliwa. Tak spośród wielu uratowali harcerze 
krakowskiego akademika Juliusza Szymańskiego, który 

pod Bierawą został ranny przygotowując grupę powatań- 
„ ©ów do wypadu na niemieckie pozycja, Niestety wielu 
nazwisk powstańców nie znano lub zapomniano, Podkre- 
ŚLi6 należy waleczność 1 oddanie sprawie zastępcy sze 
fa sztabu dr Michała Grażyńskiego - działacza harcer- 
skiego /syn kierownika ozkoły w Dębnikach/, później- 
szego Naczelnika GK Harcerzy. 

Mówiąc o małych grupkach warto wepomnieć dwóch 
przyjaciół harcerzy: Józefa Bugajekiego 1 Antoniago 
Roczmierowskiego. to, wraz » innymi kolegani po 
zarejestrowaniu się przy ul.Floriańskiej 35 wyjechali 
do Sosnowca, zameldowali się W Somnowieckim Komitecie 
Pomocy Górnoślązakom, tu otrzymali skierowanie do jed 
nostek - tak wielki panował tłok Bpieszących na po- 
mos walczącym Slązakom, wykorzystywali awoje kontakty 
s drugiego powstania w którym obaj brali udział, i 

uzyskali od komendanta -hufca ZHP dha Żurawskiego, od- 

powiedni dokument, z którym udali sią do Czeladzi. Tu 
koledzy karcerze ułatwili im przejście granicy na 
Sląsk, W Szopienicach, w Naczelnej Komendzie Wojsk 
Powstańczych otrzymali jako byli wojskowi - przydzia 
ły do pułku gliwickiego, wras z nominacją hą kaprali 
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Ich droga bojowa obfitowała w różne przypadki i róż- 
ne były jej koleje. Obydwaj szczęśliwie wrócili do 
Krakowa po dwumiesięcznych bojach, Trzecie Powstanie 
Sląskie było ze wszystkich najbardziej masowe, dyna- 
miczne i najlepiej zorganizowane pod względem wojsko- 
wym - no i trwało najdłużej, bo dwa miesiące, W efek- 
cie został uwolniony od władz i wojsk niemieckich naj 
większy obszar Sląska. Rada Ambasadorów przyznała Pol 
ace jedną trzecią terenu objętego plebiscytem, w tym 

„siękazość terenów przemysłowych. 
Pod koniec czerwca krakowska młodzież, wrócili do 

Swego miasta, Wielu jednak brakowało na ostatnim prze 
glądzie - zostali tam, w tej ziemi, o której powrót 
do Macierzy walczyli. W Krakowie przy Akademii iian- 
dlowej powstaje 8 drużyna harcerska założona przez 
Józefa Bugajskiego 1 Antoniego Roczmierowskiego, Pie- 
rwsza drużyna zrzeszająca młodzież szkolną 1 robot- 
niczą. Brała oLa żywy udział w życiu oświatowymi kul- 

harcerskie.pl 
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turalnym Sląska, Nici zadzierżgnięte w walce 0ą mocne 

Dnia 30 maja 1936 roku w Krakowie odbyła się mani- 

festacja krakowsko - śląskiej współpracy i wzajemnej 
przyjaźni. Kraków otrzymał najwyżeze Śląskie, odznaczo 
nie bojowe: Krzyż na Sląskiej Wstędze waleczności 1 
Zasługi I klasy - w uznaniu zasług, za ofiarną 1 wyda 
tną pomoc materialną społeczeństwa krakowskiego na 
rzecz zjednoczenia Sląska z Macierzą. Z samego Krako- 
wa w III Powstaniu brało udział ponad tysiąc osób, 
szczególnie spośród młodzieży, której znaczną czę. 
stanowili harcerze, Krzyż ten nie doczekał się dzisie 

jszych czasów, wraż z orginalnym dokunentem uległ zni 
szczeniu w czasie okupacji, ale dzięki inicjatywie 
Okręgowej Komisji Weteranów Powatań Sląskich w Erako 
wie, 10 stycznia 1959 roku Zarząd Okręgu Związku Bojo 
wników o Wolność i Demokrację wręczył Prezydium Rady 
Narodowej Miasta Krakowa nowy egzemplarz tezo Krzyża 

DIEM + KESKENNNNMI HISTORIA EEEE 
| okolicznościowy dyplow, Pisże o tym Gazeta Krakow- 

aka $ dnia 12.01.1959 r, w hastępujący epoBóbi *..> W 
tej chwili rozlega aię hejnaż z Wieży Mariackiej, la- 
4śtępuje wzruszająca chwila wręczenia Miastu Krakowowi 
mz ręce Przewodnicącego Prezydium RH dr W,Bonieckiego 
najwyżczego polekiego odznaczenia śląskiego, ... Nas 
tępnie powstaniec śląski A,Roczmierowski odczytuje 
pamiątkowy akt 1 wręcza go rówież przewodniczącemu 
Rady naszego miasta 11:* ; 

Po drugiej wojnie światowej nastąpiło wytyczenie 
naszych zachodnich granie zgodnie z dziejową sprawie- 
dliwością. Cały śląsk jest nasz, Doczekali się rów- 

mież Polacy Opolszczyzny, Przygranicza, Pomorza Zacho 

dniego, Warmii i Mazur - długo oczekiwanego połącze - 

mia z Polską. W walce o te ziemie, polała się krew lu 
dh Śląskiego 1 rodaków ze wszystkich zakątków nasze 
go Kraju. Sląsk był 1 będzie nasz, wbrew szystkim in 

  

Ostatnio w "Motywach" zaczął robić karierę Jan I 
Jerzowski,Za sprawą osobistego przyjaciela, znanego 
żurnalisty piszącego w organie, pasmo jego sukcesów 
jest skrupulatnie odnotowane. Rzecz o tyle ciekawa, 
że w zasadzie, za życia zainteresowanego nie stawia 

ją mu pomnika, Zdarzają się wprawdzie wyjątki, jed- 
nak doprawdy trudno, w tak znakomite.grono wciskać 
Jana I Jerzowskiego. Myślę iż pomnik stawia sobie po 
prostu on sam, I nie miejmy do niego pretensji, gdyż 
pobrał odpowiednie nauki, jest inteligentny i błysko 

tliwy - słowem wie co czyni. A że kariera ta nie pok 
krywa się ze społecznym odczuciem, choćby skromnoś- 
oi 1 przyzwoitości - tym gorzej dla owych odczuć, Ta 
sympatyczna postać wywindowała się do góry wykonując 
tylko jeden ruch, później będąc na wyżynie usiłowała 
ten ruch zapomnieć, uznać za niebyły, Ale są ludzie 
/w tym wypadku to pozytyw/ pamiętliwi, gotowi przyd 
historii kilka nowych faktów obiektywnych. Tak napraw 
dę to rysuje się ciekawe zjawisko - postać Jerzowskie 
go, niezbyt pozytywna staje się symbolem - a u nas, 
w zdecydowanej większości, symbole w odbiorze apołe- 
oznym są tylko pozytywne, W ten sposób, korzystając 
że Środków masowego przekazu można przekształcić swo- 
ją osobowość, z 

Jan LI Jerzowski kieruje instytucją szczebla poś- 
ródniego, Posiada ona przeciętnie, średnie notowania 
wśród zwierzcników, Przebogaty język, trafnie 1 nie 

konwencjonalnie dobrane porównania, doskonała dykcja 
- to zewnętrzne wyznaczniki Jana II Jerzowskiego, Je- 
go oratorakie umiejętności procentują, zaczynają być 

wykorzystywane przez przyjaciół i znajomych - preze 
sów 1 kierowników zaprzyjaźnionych inetytucji, Jan IL 
Jerzowski staje się lektorem GS, Frzewodnicącym Komi- 

tetu Rodzicielskiego, wykładowcą TKIS, działaczem 

16 

wynuacją niemięgkich rewisjonistóy - a Kraków O Bwo- 

1ch więzach ze Sląskiem panięta zawsze, mimo 1ż gwał 
townie topnieje garutka tych, którzy w latach pows- 
tań o niego walczyli, 

Ten rok jest rokieg giedemisiesięciolecia istnie 
nia Harorestwa Polskiego w Niemczech, Będzie on upa 
miętniony takimi uroczystościani jak wystawa pamią- 
tek, której otwarcie odbyło się 15 lutego w Ovolu 

esiące/ oraz planowany zlot nad Tu 

4 połowie czerwca tego roku, Spotyka 
ją się na nim byli harcerze s Niemiec, aby zamani- 
testować zwycięstwo swojej niezłomnej walki o pols- 

kość, Wielu z nich nie doczekało tej chwili, zginęło 
w obozach 1 kaźniach hitlerowskich, Przyjadą harce- 
rze z całego Sląska, aby przejąć pałeczkę walki - 
tym rasem o pokój i dobrobyt Sląska od pwych BtRF= 
szych braci. Niech na tym Zlocie nie braknie harce 
rzy s Krakowa, ń 

    
  

TKKF 1 prezesem LZS, Wasędsie przemawia, agituje, wy 
lewa całe oceany argumentów, Tu oklaski, tam gwizdy — 
w zdecydowanej jednak więkśzości Jan II Jerzowsii spe 
łnia swe niezwykle trudne Sadania, I tak s dnia na 
dzień, s tygodnia na tydzień, s miesiąca na miesiąc, 
Aż pewnego razu, na ulicy, zowtaje zaczepiony przez 
małego harcerzyka - Druhu Komendancie, dlaczego od 
kilku miesięcy zamknięty jest Hufiec? 

«sa 

Jan III Jerzowski to typowy przykład średniej kla 
By polityka, Jego własny patent to szuflada s dwiema 
przegródkami, W pierwszej gromadzi materiały nadcho 
dzące z góry - polecenia, dyrektywy, propozycje i akta 
«lne informacje. W drugiej z kolei - przechowuje pro- 
pozycje, żądania, protesty, opinie i uwagi nadchodzą- 
Qe od niższych jednostek. Jan III Jurzoyski upraw 
mia tsw. dyplomację ssufladową, Jest to metoda tyleż 
prosta co skuteczna, Wszelkie konflikty, nieporozu- 
mienia lokalisuje błyskawicznie pod własnym klucsy- 
kiem, Aż dziw bierse, iż podobnego sposobu nie zasto 

Sowała władza wyższa, Nie byłoby wtedy większych pro 
blemów, nie trzeba by było 166 na kompromisy, z któ- 

rych oiężko się teraz wyplątać, Ale w tym okremie w 
Ośrodku dyspozycyjnym nie działał Jan III Jerzowski, 
Mieliśmy już w naszej historii jednego Jana III, któ 

$ zy pobił watachę Turków 1 ocalił Europę. Dzió, spro- 
wadzając aprawę do wymiarów nassej organizacji, jest 

jakby gorzej - mamy tylko kilku turków, ale takich 

Których wszyscy boją się ruszyć, I tą reflsksyjną nu 

tĄ kończę, przyrzekając przekazać honorarium kronika 

Trowi Jana I Jerzowakiego, w oczekiwaniu na dalsze 
denunojacje, Ibs 

Kiedy plecak 

znów zawładnie twoim grzbieten, 
Dobiegnie oię 
wspomnienie chwil spędsonych przy ognisku, 
Pamięć 
nieposłussza upływowi ozasu 
Sprawi, 
że znów będsioss tym kilkunasteletnin chłopcom, 
Wpatrsonym w smikający na horysencie 
szlak, 

Zjawiacz Bię 
Każdy dsień 
Tobą jest najpiękniejszy 
Twoja dłoń 
W mojej ręce 
Pulsuje 

Rozpatruję barwę 
Twoich oczu 
Jakie są 
Brązowe 
Załamane sielenią 
I iskierki ómiechu 
I zacięte usta 
Nosek jakiego 
Nie ma nikt 
la świecie 
I ręce 
I dłonie 
I znow 

Cię żegnan  



          

MIERZE HISTORIA. MGOREEGME + SEEE 
Krakowska Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego, 

w 150 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki /1817- 

1967/ - przyjęła jego imię sa swego bohatera. 
Nasuwa się pytanie dlaczego właśnie Chorągiew Krakc= 
wska obrała za swego patrona Tadeusza Kościusżkę = 
skoro jest on bohaterem międzynarodowym a w Kfakowid 
działał zaledwie kilka miesięcy, Paniętajny jedhak, 
że właśnie tutaj, w Krakowie otwafła się szetókó bra- 
ma, przes którą bohater naszej chorągwi wszedł do hi- 

stori1 Polski, 

kę, w której urodził się 1 żył - co najmniej jedno 
pokolenie, 

Uźnając sytuację w kraju za dojrzałą - w 1794 r, 
kuściuszko wraca do Polski i zgadza się stanąć na 
żele polskich woja powstańczych. Dzieje się to w 
Krakowie, Tutaj na historycznym Rynku Głównym - w 

dniu 24 marca składa Narodowi Polskiemu przysięgę 1 
zobowiązanie walki o niepodległość, Kraków był jedy 
nym miestem, gdzie akt taki mógł mieć miejsce. Pamię- 
tajmy bowiem, że Kraków, przez długie wieki stolica 

aczego Kościuszko ? 

Tadeusz Andrzej Bonawentura Kościuszko, urodzony 
W 1746 roku na kresach wschodnich dawnej Rzeczypos- 
politej, odebrał w młodości gruntowne wykształeGhi 
Sskoła, KOFpus Kadetów i zagraniczno studia wojlkowa 
tkażtażtowały go jako wysokiej klasy fachowca - inży» 
niera wojskowego, Przyszło ma żyć i działać w okresie 
szczególnie trudnym. Polska w tym czasie traciła nie 
tylio niepodległość ale również swój byt państwowy, 
Dla młodego i zdolnego oficera - nie było w kraju mie 
jaca. W tym ozasie Tadeusz Kościnssko wiedzę uwoją 
oraz umiłowanie wolności - oddał ludowi amerykańskie 

my. .Był on pierwszym z tych Polaków, którzy walozyli 
za wolność"naszą 1 waszą”, Wiedza Kościuszki przyczy 
miła się sdecydowanie do zwycięstwa młodej armii Sta- 
nów Zjednoczonych - będącej zwykłym pospolitym russe 
miem - nad doskonale wyszkoloną i dowodzoną armią an- 
gielską, V aureoli bohatera Stanów Zjednoczonych Ane- 
rYki Północnej 1 w stopniu generała brygady - Kościu 
«zko w 1785 roku wraca do Kraju aby wstąpić do woj- 
ska polskiego, Możliwości takie powstają dopiero w 
1789 roku, gdy na moc7 uchwał Sejmu Ozteroletniego 
swiąkszono ilość wojska w Polsce, Jako generał - ma- 
jor w wojnie polsko - rosyjskiej, Tadeuss Kościuszko 

odnosi zwycięstwa pod Zieleńceni, Włodzimierzem 1 Du- 
bienką, Ba wieść o zdradzie króla i przystąpieniu mo- 
narchy do powszechnie potępianej 1 antynarodowej Kon- 
ferencji Targowickiej - Kościuszko składa królowi ot- 
rzysaną od niego godność genereła - lejtnanta i wystę 
puje ze służby w tak naiłowanym przez siebie Wojsku 
Polskim, Wykaruje jednocześnie szczególny bart ducha 
1 upór w walce © niepodległość Ojczyzny, Wyjeżdża do 
Lipska 1 podejmuje starania we Włoszech Oraz w rewo- 
lucyjnej już Prancji - pomoc dla Polski, Pamiętajny 
o tym, że Kościuszko niezależnie od tego, że był wie- 
lkim patriotą i wielkim Polakiem, to także od samego 

zarania był przekonanym demokratą, człowiekiem który 
awoimi poglądami na kwsatie Społeczne wyprzedził epo- 

potężnego Państwa Polskiego a do czanów współczesnych 
Kościuszce miaato koponacyjne królów polskich 4 miej 
Be wiecznego spoczynku - był zwornikiem uczuć narodo- 

wych całego społeczeństwa polskiego, takim arcypol- 
skim miejscem łączącym wielkość i Świetność Rzeczy- 
pospolitej w jej najlepszych wiekach, s ozasami wapó 
łesesnymi skąd można było wyruszyć do walki o wolną 
Rzeczypoapolitą Konstytucji 3-0io Majowej, Miejscem 
takim nie była Warezawa, opanowana przez zdrajców 1 
obee wojska, Tutaj też, na historycznej Ziemi Krako- 
wskiej miała miejsce pierwssa 1 zwycięska bitwa pod 
Racławicami, gdzie po raz piarwszy od wielu wieków 
chłop polski, decyzją Kościuszki, stanął jako jej 
pełnoprawny obrońca, Wówczas to spełniło się po ras 

pierwszy znane hasło o tych, co "Żywią 1 bronią”. 

Ka ziemi krakowskiej i w jej historycznych granicach 

Kościuszko wydał w dniach 2 1 7 maja słynne mani fee- 
| ty w Winiarach 1 Połańcu, 
Głęboki patriotyzm 1 głęboka wiedza, przekonania pos- 
tępows, umiłowanie wolności Ojpzyzny i przekładanie 

jej dobra ponad woje własne, rozsądek polityczny a 

jednocześnie żarliwość i hart ducha oraz upór w wal- 
ce o prawa narodu 1 byt Ojczyzny były cechami na tyle 

niepospolitymi u jednego ozłowieka, że społeczeństwo 
polskie, rozdarte na trzy zabory - w Kościuszce upat- 
rywało swego bohatera i uważało go za symbol wolności 

Były to przekonania na tyle powszechne w ówczesnym 
społeczeństwie, że jednomyślnie, bezzwłocznie po ómie 
róż Tadeusza Kościuaski, postanowiono go uczcić pomni 
kiem niesvykłym, pomnikiem bardzo polskim - kopoem 
usypanym na jego cześć, Miejscem usypania kopca - sos 
tał Kraków, Tutaj też Kościuszko - w Panteonie Narodo 
wym na Wawelu -. znalazł miejsce wiecznego spoczynku 

Przez następne 100 lat walki o niepodległość Tade- 

uss Kościuszko patronował patriotycznym poozyrani om 

Narodu, jako jego szczególny bohater, Wicle oddeiałó" 
wojskowych obierało go za Bwego bahatera, W 1e 
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archiwum 

—giej wojny światowej m.in, słynny Dyvisjon 303 - mo 
sił imię Tadeusza Kościuszki. Był on też bohaterem 
tworzącej się w 1943 roku I Dywizji Piechoty powstają 
cej w Sielcach, 

Imię Tadeusza Kościuszki towarzyszy harceratwu pol 
skiemu od samego zarania, Wszak pierwśza oficjalnie 
roskazem powołana drużyna harcerska w Polsce, jaką by 

a wymieniona w rozkazie dziennym nr i 4 22 maja 1911 
Toku - | lwowska Drużyna Skautowa - nosiła imię Tado 
usza Kościuszki, 

W Krakowie też, pierwsza założona w tym mieście = 
we wrześniu 1911 roku drużyna harcerska, powstała 
przy | iunasium im, św.Anny /dzisiaj im,B,Nowodwors= 

ciąć dalszy z neż hm PL Marek Kudasiewicz 
Zdarza się, ż% starszy narcerz czy harcerka będący 

na tzw. urlopie /występuje to zjawisko czasem u wys- 

traszonych lub nadganiających zaległości w nauce ucze 
niów klas ósmych/ udaje się z nami na obóz, ale na 
Bkutek rocznej przerwy *nie pasuje" już do składów 

młodszych sastępów, Może to także być przypadek kogoś, 

już prawie przeszkolonego instruktora, któremu plany 
tyciowe nakazały przerwać na pewien czas aktywną har- 
cerską działalność, Są to na pewno sporadyczne przypa 
dki, ale jednak występujące wcale nie tak rzadko jek 
by się tu wydawało, 

Także i w tym przypadku winniśmy status uczestnika 

jednoznacznie określić, Może wspomniany druh ma zaleg 
łość w atovniach harcerskich które przecież zmieniły 
„się ostatnio w swych wymaganiach i sposobis zdobywa- 

Jnia, Wykorzystajmy czas i jednocześnie pomóżmy mu "poe 

wrócić" do czynnego życia organizacyjnego przez otwar 
e próby harcerza starszego, w czasie której jako skła 

dowe zadanie będsie miał np. „bowiązek szkolenia czy 

pomocy w jednym ze słabszych zastępów przebywających 

po raz nierwszy na obozie, 

Może także prowadzić supełnie indywidualne działa- 

nie z których korzyść będzie miał cały obós np. wyko” 
nenie szeregu pomiarów na przevidywanej trasie bie. 

KU próby końcowej na stopień. 
4 może zgodni? se awoimi zainteresowaniami plas- 

tycznymi będzie doradzał w wolnym ozasie sastępów jak 
aatetycznie prowadzić kronikę zastępu, może nauczy 

piosenek najmłodszych i w ten spnsóbspodoiągnie* ich 

V tej kulturalnej saległości, którą tak widać na co- 
dziennych ogniskach, 

Ważne zą wainteresowania, zdolności tej pojedyn — 
czej 1 trochę niepasującej w organisarji obozu posta- 

et. A 
A gdzie na apać, jaxi ma być jego Stosunek do syste 

MU słu 
Miejsce do spania wyznaczyny 

miocie zastępu,w którym panują określone zwyczaje 1 

PK + KERENNENE DOSWIADCZENIA EEE 
kiego - nosiła /4 noni do dsisiaj/ imię Tadeusza Koś- 
ciuszki, Kraków jest tym miestem - w którym dsiałć 
najstarsza oficjalnie istniejąca w Polsce drtsyna Mar 
cerska, założona we wrześniu 1911 roku 1 pracująca do 
dzisiaj; 1 Krakowska Drużyna Harcerska im, Tadeusza 
Kościuszki a jednocześnie tym miestem w którym hrrcer 
stwo najdłużej działa jako organizacja oficjalna, ktć 
rej niejako bohaterem numer jeden - zawsze był Tade- 

uss Kościuszko, 

ch kilka uwag świadczy, że wybór Tadeusza Kościu 
szki na bohatera naszej Chorągwi - jako wzór do naśw 
ladowania przez wszystkie harcerki i harcerzy był nie 
tylko trafny « ale wprost jedynie uzasadniony, 

ej 

prawa wynikające u konieczności dostosowania się a> 
rezulaainów obozowych. Najlepiej w rejonie Bamego ko- 
mendanta który s nim ustalał zasady pobytu na obozie, 

C- do służby przydzielamy normalnie terminy jeso 
pracy w kuchni, np. s najmłodssym sastypem, który ioe 
piero posnaje trudy obozowej służby na rsecs innych, 
po ras pierwszy staje przed problemóm utrzynania 
przes cały dzień ognia, uczy się organizacji pracy 
w kuchni, Miałem przypadki gdy podobny omawianemu 

wolontariusz stawał się prawisiwą podporą, skarbnicą 
umiejętności praktycznych dla młodszego zastępu = a 
po wakacjach gdy powrócił na funkcję przybocznege, dor 
mapał się by zastęp bozowy był dslej pod jego $pie- 
ką, 

Poruazam przypadek częściej spotykany w dużych 
szczepach miejskich ale nawet nie o to tu chodzi, 
Chcę zasygnalizować możlirość przyporządkowania kat- 

demu gziałki pracy w obosię na którym nie ma miejsca 
dla "leniuchów, "ooijaczy" kosztem innych częste nłr 

dnzych uczestników obozu, 

1 SUŻBA KWATERNISTRZOWSKA, 

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na prowadzenie 
obozu jest całość spraw mieszozących się pod po- 
jęciem "służby kwatermistrzowskiej", 

Jest to niedostrsegalna przez uczestników pozolna 
praoa od której powodzenia zależy przecież jest tak- 
$e powodzenie programowe, działalność wychowawcza, 

sprawa organizacyjna każdego dnia obosowego. 
Śwym żmudnym, codziennym rytmem rutynowych czyń= 

ności, służba ta zapewnia spokój innym dziedzinom 
obozowego życia, Trseba jednak pamiętać, że to nia 
tylko przeszkolony na okoliczność prawidłowego wypsł- 
nienia dokumentów, sgodności ntanów magazynowych 1 
kauy, "druh kmateraistra" ale nie uniej ważny maga- 
zynier.Ten drugi członek pionu i członek ścisłej ko- 
mendy obosu odpowiuda za sprawne funkcjonowanie maga» 
synów, właściwą gospodarką sprzętem, prewodłowe prze- 
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DOSWIADCZENIA HERE + HEY 
ohowywanie żywności i współpracę s kuchnią, 

Obaj wymienieni mają, zwłaszcza w obecnej trudnej 
aytuaoji rynkowej najwięcej kłopotów a często i pra= 
oy tak fizycznej jak 1 odpowiedzialnej adninistracyj= 
mo - księgowej. Mimo to ma harcerskim obozie wymaga 
się od nich także inspiracji, inwencji, by przy całej 
odpowiedzialności za "machinę" gospodarczą znaleźli 
czaB Na taw, "wychowanie gospodarcze", 

Obóa to najlepsza okazja którą należy przewidywać 
do nauki jak najlepszego wykorzystania posiadanych 
środków, sprzętu, nauki przygotowania dobrych posiłk= 
ków, wykazania jak unikać marnotrawstwa, jak przes= 

trzegać higieny, czystości 1 porządku w obiektach ału 
żących całemu obozowi a "przepuszczających" codzien= 
nie inne zastępy służbowych. 

O ile więc funkcyjni ałużby kwateruistrzowskiej 
nie znajdują ani chwili ma takie oddziaływani?, ko- 
niecznym jest inny podział zakresu obowiąsków nawet 
prsez powołanie w "pionie" specjalnej funkcji instru= 
ktora do "wychowania gospodarczego". Najwłaściwszym 
jednak wychowawczo jest prowadzenie "wychowania" 
przez samych, mianowanych funkcyjnych służby kwater= 
mistrzowskiej. Jest to najwłaściwsza motywmocja, logi- 
ozna, przemawiająca do każdego uczestnika bo "prze- 
Gież za magazyn , żywność i te sprawy” - odpowiada 

właśnie kwtermistrz i magazynier. 
Pamiętajmy, że w tym ważnym szkoleniowym okresie 

pracy jakim jest obóz, przygotowujemy pomocników, na 
stępców do tej ważnej obozowej działalności. Właści- 
wym jest takie zaplanowanie zajęć zastępów by w cz: 

sie obozu każdy s nich przepracował pewną ilość cza- 
su bezpośrednio w pracych związanych s reperącją i 
konserwacją sprzętu, budową magazynów, piwniozek czy. 

*lodowni", przy poprawieniu przechowywania żywności 

czy pracy w kuchni. 

Do "pionu kwatermistrzowskiego” wchodzi zwykle 
także kierowca 1 zaopatrzeniowiec, którzy choć nie sę 

całonkami ścisłek komendy wspierają obóz i kwatermis- 
trza. To ci zwylke wystają od Świtu w kolejkach,  ros- 

dzielniach lub penetrują okolicę u "prywatnych wyt — 
wórców rolniczych" by znaleźć tanto owoce, jarzyny 
ozy mleko dla każdego obozowicza mi podwieczorek i 
śniadanie, 

Wspominając o pracy "służby kwatermisttzowskiej" 
przedstawiam tu różne problemy w sytuacji aktualnej 
a więc znacznie nienormelnej w etosunku do tegorocs- 
nych zasad planowanej działalności. 

Powszechny a konieczności jest dzić np, zwyczaj 
kombinowania menu na jeden dzień,- często dopiero ra- 
no na parę godzin przed obiadem zależnie od zarupio- 
nych produktów, To w znaczeniu prawidłowości obozo= 

wej jest anomalią 1 każdy kwatormistrz uczący "fachu" 

kilka lat tem nie wyobrażał sobie wej działalności 
gdy nie miał przynajmniej tygodniowego menu łącznie 
s podwieczorkani wymagającymi przecież znacznie unie- 

jezych starań. 
Proszę by czytelnik traktował moje uwagi juko prze 

ie.p 

jściowe mając nadzieję na poprawę zacnował jedhak w 
pamięci harcerskie uepekty wychowania gospoda reBego 
właśnie przez tą służbę. : 

111, PROGRAM OBOZU, 

Opierając się na założonej Organizacji 1 sprawnej 
kwatermistrzowskiej obsługi obosu tworzymy i rozwija- 

my koncepcję i szczegółowe zadania programowe, Klanry 
spinającej wysiłki zespołu prowadzącego obóz, Dobrze 
zaplonowany program - może stać się nawet antidotum 
na występujące później przypadki trudności w kwater- 
mistrzostwie i gospodarce obozu, bez uszczerbku dla 

efektów wychowawczych jekie pragniemy osiągnąć wóród 
uczestników obozu. 

Na temat każdego z dotychczaa omówionych Ożyńńków 
podano w literaturse szereg wniosków i uwag OTaz zalo 
©eń, Najmniej podobnych rad spotykam w zagadnieniu 

codziennej budowy program, s 
W prowadzonym więc dyklu pragnę więc szczególnie 

podzielić sią doświadczeniami a dziedziny programo 
wańia pracy obozu „wypracowanyni przez zespół instru 
ktoreki Szazepów Lotniczych in,Źwirki 1 Wigury w Kra. 
kowie, 

Powód jest prosty. Działalność ta „"normalna" w 
naszym zespole spotyka się często z zainteresowaniem 

innych środowisk 1 jest czasem nawet uznawana za *od 

krycie", "szkołą jazdy".Vie uważam by zastosowanie 
praktyki zasługiwało na taką ocenę ale chętnie przed- 
stawię "technologię prac przygotowawczych” preferowa- 
ną we wspomnianym środowisku. E 

"To prawda, że efektem stosowanych przez nas zasad 
jest zwykle ocena obozu na pouiomie kategorii W, ale 
ale cenniejszym dla nas jest efekt dotrzymywania £go- 
dności terminów poszczególnych zajęć s planowanymi 
wczejniej terminami, Zgodność ta sięgając 80-90% to 
ważki aspekt wychowawczy 1 szkoleniowy utwierdza jący 
uczestników w przekonaniu o możliwości takiego plano- 

wania, które byłoby realne w praktyce, Jeżeli mimo 
to zdarzą się odstępstwa są one zawose logicznie uza- 
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ne 1 rozwięzywane przy świadomości całej Rady 

tworząc program wyróżniam taw. "oztery kamienie 

Hlowe", cztery zasady, których spełnienie jest jed- 

makowo ważne 1 potrzebne by końcowe propozycje prog- 

zwarte i atrakcyjne. 

ARA zasada: przewodnią myślą, ustalaną na 

początku jest PABUZA OBOZU,Fabuła taka może być kon- 

kretnym tematem opartym na wybrenym pirwowzorze li- 

zerackim lub kiliu pozycjach opisujących epoką, mie- 

Jaco 1 czas znaczących wydarzeń z przeszłości czy 

przyszłości, w kraju lub gdzieś na świecie. 
Może to być wytwór wyobraźni zespołu instruktor- 

skiego program jącego obóz, Kręgu Inatruktorskiego, 

| Komend; Szczepu, który pragnie przekazać jakieś zaa 

dnicze myśli, warteści czy znaczenia symboliczne uzu- 

| pełniające całoroczną pracę drużyny w sposób barwny 
4 urozmaicony. 

wykorzystując bogate właściwości młodzieńczej 1 

/ dziecinnej wyobraźni programu jemy fabułę  wplatając 

w nią najcenniejsze wartości 1 ideały prosto 1 łat- 

| wo łączące się z kanonami Prawa Harcerskiego, zasada 

mi harcerskiej pracy. Nie przeszkadza w tym czasem 

lekkie"przymróżenie oka" 1 milczące wyrażenie zgody 

ma przeżycie nowej "wakacyjnej harcerskiej przygody". 
Mieliśmy więc oVóz oparty wprost na fabule słyn- 

nej powieści Hayerdalla "Kon-TIKI", gdzie zamiast fa- 
ktycznych łodzi z palmowych liści zastępy konkurowa- 
ły w przemyślnie sporządząnych miniaturach a rytm ży- 

cia w zastępach był faktycznie przyporządkowany wymo- 

gom fabuły. Łmocje były nie mniejsze niż w cz: 
pamiętnej podróży słynnego badacza nieznanych zakąż 

oso obozy o charakterze "Bazy Kosnicz- 

nej”, "Gwiezdnego Miasteczka", Zajęcia"grup badaw - 

czych” odkryły tajemnice okolicy, ustalały historycz= 

ne fak*y, dokonywały pomiarów terenowych i obserwac- 
J1 przyrodniczych 1 meteorologicsnych oraz organigu- 

jąc syster polowej łączności. Wszystko przygotowano 
by po ogłoszeniu godziny "zero", wystartowała przy 
pozorowanym wybuchu, rakieta s "kosmonatą ną pokła- 
dziej którego później odazukiwano na podstawie zało: 
dziennych komunikatów podających namiary z lotu stat. 
ku kosmicznego "/da -19", nazwanego tak na cześć Le- 
karki obozu i naszej drużyny. 

Były obozy , których organizacja oparta była na ry 
tmie pracy lotniska a oboźny - finiszer wyznaczał mi- 
nutowe terminy"startów" i "przylotów" załóg tj. dwó- 

jek na które podzielone były zastępy = klucze. Wokół 
obozowego lądowiska krążyły załogi wzywając "zezwol 
nia na lądowanie" a system punktacji preferował um. 
jętne wejście na linią startu 1 lądowania, 

Była stylizacja na średniowieczne grodzisko dziełą 
ce się na "Warownię" - męski podobóz s rycerekini zas 
tępami - zagonami i "Mości Połkownikiem" jako komen- 
dantem oraz "babskim" Podegrodziem s rodami:Nawojek, 
dajduczków,Strzyg 1 Dzierlatek, Na namiotach żeńskich 
zamiast proporców powiewały kolorowe wstążki krakow 
skich wianków i nic nie przeszkadzało gdy na alarm 

oboźny wzywał okrzykiem* Mości panowie - larum czy - 

nią 1", 
Zdarzył się obóz o charakterze skautowo puszoiań- 

skim, ktćry jednocześnie był I etapem poznania naj- 
starszych początków historii 1 traycji polskiego 
skautingu i harcerstwa. Szczegóły nawiązujące do 8y- 
stemu organizacyjnego tamtych lat, do msztry kijem 
skautowym i preferowania określonych postawe 

Był obóz "Brownsea" - jako umowne przeniesienie 
eksperymentu Baden-Powella z własnej wyspy do kraju 
nad jeziorami w latach 80-tych, Inna rzeczywietcóć, * 
inne warunki, inne cele ale podobne metody wychowa 
nia polowego, współżycie z przyrodą, pionierka i sa- 
mowystarczalność oraa, co najwyżej ocenili uczestni 
cy, wysoko wykształcony"duch brateratwa" łączył dwa 
odległe w czasie obozy podobnymi młodzieńczymi prze- 
życiami, 

Zastosowane też kiedyś fabuły upodabniające obós 
do wojakowych czy partyzanckich leśnych poligonów 

zwłaszcza, że rejon obfitował w paniątki z okresu 
walk o wolność naszej Ojczyzny» 

Był i taki obós, który dzielił się na trzy progra 
mowe etapy nawiązujące do symboliki zawartej w lite- 
rach na harcerskicj lilijce: ONO g oraz nasze miej- 
scowości łączące się syubolioznie z ideałami gaszyf- 
rowanymi wspomnianym skrótem, I otc w okreaię C - 
cnota 1 przypisanej miejscowości Skole - poznawali 
harcerze początki ruchu szkoląc się w rozlicznych 
ówiezeniach fizycznych 1 obozownictwie w ozasie okre 
su N - nauka, eymbolizowanej nazwą : Spała - sskolo- 
no zastłpy w technikach harcerskich potrzebnych dla 
Bdobycia stopni, Wreszcie w okresie O - Ojczyzna 1 
nazwa Warszawa - nawiązano do patriotycznych treści 
wychwania, ideowych celów Związku i tradycji Szarych 
Szeregów. Obóz wywarł ogromne wrażenie emocjonalne 
mimo, Że fabuła była trudna w realizacji tak dla kad 
ry i zastępów. 
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ESI + EZEEMEEE HISTORIA BEES 
Każdy ze wspomnianych programów posiadał jednak sa 

wsze szczegółowe i dopracowane zadania, przygotowa= 
nych do gawęd instruktorów, plany ćwiczeń trudno więg 
że zrozumiałych względów szerzej rozwijać opisy ozcze 
gółowe. 

Z-lecam naśladownictwo gdyż fabuła idealnie łączy 
nawet składankowe tematy o ile jest przemyślana i po- 
siada przewodni zamysł / wychowawczy, 

Druga zasada: to pojęcie, które chociaż nie brzmi 
właściwie w duchu języka polskiego, przyjęło się ja- 
ko tzw "stałość służb" /czyli stałe terminy służb ża» 
stępów/, Pod pojęciem tym rozumieć należy ustalenie, 
że zaplanowane terminy służby zastępów £ góry na cały 

miesiąc są w zasadzie nienaruszalne przez cały czan 
trawania obozu, Na pierwszej Radzie Obozu obok przed 
stawienia przepisów obowiązujących regulaminów prze= 
©iw pożarowych, kąpieli itp. komenda podaje do wiado- 
mości wszystkich uczestników terminy wszystkich sżżb 
do końca obozu, 

Nawet gdy zdarzają się utrudnienia aytuacyjne wyjątko 
we jak np.: 

= przeziębienie "całego zastępu". 
= wyjątkowo niekorzystna sytuacja zaopatrzeniowa, 
- szczególnie utrudnione warunki pogodowe wymaga- 

jące znacznego zwiększenia ilości pracujących 
w kuchni, 

wszystkie działania zmierzają do zachowania tej zasa- 
dy, 

"Działania ratunkowe" stosowane w takich przypad 

kach sięgają do*reserw* ukrytych we wspomńisnyca już 
wozóniej funkcjach pomocLyczych a hawet do grona ści 
słej komendy, byleby nie naruszyć plau służb wastęę 
pów, szeregowych uczestników dla których przecieś 
przede wszystkim organirowaliśmy ten obówz, Przógs 
trzeganie tej zasady w sposób prawie bezwsględny 
wielokrotnie potwierdzały "korzyści" następnych dni 
gdy planowane sającia odbywały się tak jek przewidy: 
wano na początku, . E 

Jeżeli mimo wszystko zdarza się Bytuaoją wykagając 
ca zmiany terminu służby zastępu, problem porussany 
jest na forum Rudy Obozu, analizowany w różnych aspek 
tach "saradzenia" 1 ustalany przy pełnej świadomości 
tych, których "dotknął 108", Zwyczajowo już Rada Obo« 
su nagradzała taki zastęp dodatkową punktacją s "pu. 
11 konendy" lub wręcz wyróżnieniami w obozowym roka-. 
zie, 

Ustalenie stałych terminów służb planowane jest 
z uwzgfędnieniem dni tygodnia tzn, tak by każdy zas 

tęp pełnił służbę tylko w jedną niedzielą oraz by po 
całym dniu wędrówek nie msiał przejętwać pracy bez 
odpoczynku po znacznym wysiłku na turystycznym szla- 
ku. 

Sposób "budowy planu" ze stałymi terminami służb 
Omówię w dalszej części artykułu przy tzw, kalenda- 
rzu obozowym. 

Kazimierza Wnętrzja 

harcerskie korzenie 
  

    

1 Iwowyka Drużyna Sksutowa naczelnika Kościusz| 
Drużyna postała utworzona przez Komendy Skautową 

22 maja 1911 roku. Od 20 marca do czerwca 1911 r. 
oałonkowie drużyny, ówiczyli w "Sokole-Macierzy" „Sie- 
dmiu członków z drużynowym Czesławen Pieniążkiewięz- 
sm, odebrało podozag wakacji kilkunastodniową wypra- 
wę Bkautową z Turki i Zakopanego, Wrażenia a wyprawy 
1 noclegów pod własnym namiożem, przy gawsze czuwają. 
cych atrażach, były dla uczestników niezapomniane, 
We wrześniu liczyła 78 całonków w tym 56 ochotników 
19 wywiadowców 1 3 instruktorów, Patrola odbyły 19 
wycieczek. Drużyna posiadałe 2 namioty, 1 kociotok 
dwie łopatki saperekie, Sten kasy drużyny wyniósł 5 
koron, stan oszczędności 9 koron 90 groszy, 
Zastępca drużynowego Jerzy Lewakowski, 
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na Syautowa hetmana Chodkiewic; 

Drużyna została utworzona z uczniów "Sokoła-Macie= 
pry” 22 maja 1911 r. 1 liozyła pod koniec roku sskol- 
nego 56 członków w tym 16 ochotników 33 wywiadowców, 
2 harcerzy 1 5 instruktorów. Wycieczek odbył pluton 
1-1, 11-5, III-8.0pinie plutonowego III brzmiała: 
WPluton sprawował się bardzo dobrze, Klasyfikacja w 
stkole: 5 oelujących, reszta /10/ postęp dobry, Prze- 
robiony cały wtriażł ćwiczebny według podręcznika", 
?o wakacjach /1 października/ drużyna liczyła 114 

członków, w tym 74 ochotników, 27 wywiadowców, 9 har 
oerzy i czterech instruktorów. i 

9 października Naczelna Komenda Skautowa wydzieli- 
la z II LDS I pluton 1 przydzieliła go do VII LDS, 
W II LDS pozostało 69 członków, w tym 43 ochotników, 
16 wywiadowców, 7 harcerzy i 3 instruktorów. 
Drużynowy Franciszek Kapałka /SKAUT Nr 1 z 15.10.1911 
roku - Lwów/, 

MI Wwowska Drużyna Słautowa pułkowzika Platerówny. 
Pierwszy pluton dziewcząt zawiązał się w marcu 19 

11 roku na kursie skautowym w "Sokołe-Hacierzy"; w 
fietniu powstały dwa nowe patrole.22 maja 1911 roku 

Komenda Skautowa utworzyła z nich III LDS, Do wakac- 

j1 pierwszy petrol odbył 10 wycieczek, drugi - 3, 
trzeci - 4, Drużyna liczyła ogółem 23 członków s któ 
rych pięć zdało egzaminy na wywiadowozynie, 

We wrześniu zgłosiło mię 6 wywiadowozyń 1 4 ochote 
miczki z zeszłorocznych zastępów i 14 nowych ochotni= 
czek, Każdy z trzech zastępów III LDS odbył we wrześ 

niu po cztery wycieczki. 
mospoczęso się organizowanie patroli w zakładach 

maukowch p. Strzałkowskiej i w szkole p,Niemca, przy 
czym w obu wypadkach kierowcy zwrócili się s prośbą 
© wprowadzenie do ich szkół skautingu. 

Atwby stworzyć warunki do prowadzenia pracy druży- 
mowa zorganizowała od 1 listopada kurs dla instrukto 
rek / SKAUT Nr 2 z 1.11.1911 r - Iwów, oraz numery: 
19,20,21 z 25.06.1913 r./ 

Drużynowa 01ga Drahonowska 

IV. Lwowska Drużyna Skautowa Mohorta, 
Drużyna powstała 22 maja 1911 roku z uczniów S0- 

koła II 1 kursu skautowego "Sokoła - Macierzy", Przed 

wakacjami każdy patrol odbył przeciętnie 7 wycieczek 

Drużyna liczyła s końcem roku szkolnego 61 osłonków, 

W tym 4 instruktorów i 57 ochotników, 
W czasie wakacji ochotnicy wykonali wiele praci 

Bałożyli na prowincji patrole, pracowali przy budo- 
Wie sokolni w Janowie, odbywali wycieczki /jedna 116 

ku/ itd.Po wakacjach IY LDS liczyła 117 esłonków, w 

tym 5 instruktorów i 112 ochotników. Wo wrseśniu od- 
było się 5 wycieczek. 
Drużynowy Andrzoj Baternay, 

ja_Skautowa króla Wła W Iwovska sława Jagi 

Drużyna składała się s członków najmłodszych od 
I do IV klasy, Nosiła ona początkowo naswę "drużyny 

gimnastyczno-wycięczkowej”, a członkowie jej, więkas- 
ość których była uczniami "Sokoła - Macierzy" nie brę 
11 udsiabu w konkursie skautowym, 

Drużyna giunastyosna odbyvała lżejsze ćwiczenia 
skautowe podczas marasu na wycieczkach, a na miejscu 
wycieczki wolne ćwiczenia giunastyczne gry i zabawy, 
Świozenia w lekkiej atletyce, pogadanki obozowe, wspi 
nanie się po drzewach piątkami itd, W okresie od pia 
rwszego kwietnia do 30 września 1911 r.Drużyna liczy- 
ła około 50 członków, których przyjnowł osobiście 
drużynowy robiąc staranny wybór, Dobrowolnie złożono 
6 koron 1 50 gr. z przeznaczeniem na koszty wycieczek 
wakacyjnych w okolice podgórskie, Podoi wakacji dru 

kynowy odbył s 5 członkami dwidniową wycieczkę w gó- 
ry. Ogółem odbyżo mię 43 wyciecski. 

2 września 1911 r. Komenda Skautowa utworzyła 
tej drużyny "gimnastyczno-wyciecskowej" V LDS, Dru 
tyna liczyła 86 osłonków, w tym jednego instruktora 

1 85 ochotyików, podzielonych na 20 patroli, 29 ocho« 
tników zdało łatwy egzamin skautowy ułożony przes dru 
żynowego,We wrześniu odbyło się 6 wyciegzek, Owiczęn 
nia w formie krótkich wycieczek odbywały się w nie - 
dzielę 1 ówiąta przed południem, 
Drużynowy Karol Zawidoweki 

U_iwoyska Drużyna Skaztowa zonaraża Honrrka Dabioy= 
skiego. 
Drużyna została utworzona przez komisję Sksutową 

2 wrseśnia 1911 roku Drużyna składała się s młodzieży 
handlowej / 2 uczniów sklepowych itd/ i rękodzielni= 

czej. Pierwszy patrol skautowy powstał 15 bzerweń 
przy "abstynenckim kole młodzieży handlowej in,St,Sz- 
csepkowskiego". Patrol odbył w czerwcu 2 wyciecski, w 
lipcu - 4, w sierpniu - 3 „ VI LDS liczyła 27 ozłoń: © 

ków, w tym 2 instruktorów, 4 ochotników 1 21 oiurów, 
We wrześniu odbyły się dwie wycieczki. 

VI LDS miała ewój lokal przy Towarzystwie "Wyzwole, 
nie",Zastępca drużynowego Ludwik Łoś, 16,12,1911 r. 
daczelns Komenda Skautowa mianowała drufynowym Micha- 
ła affanasowioza, 

VII Lwowska Drużyna Skautowa "Złotęj Wolności” - ke, 

J,Poniatowskiego óźniej ot: ła trona/ 

Drużyna została utworzona vrzes Naczelną Xomendę 
akautową 9 października 1911 roku, Przydzielono do 

niej I pluton a II LDS, VII LDS liczyła 85 osłonków, 
w tym trzech instruktorów, 13 wywiadowców 1 65 ocho= 

tników. Składała sią z uczniów piorwazej szkoły real- 
nej i szkoły ogrodniczej, W październiku odbyły się 

4 wycieczki, 
Drużynowy Jan Tymecki.  
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NASZE PANIE 
imiona 

Fależy wpisać imiona pań, 

1.Wielokrotharekordzistka świata i medalistka olim- 
pijska, 

2,Miokiewicz poświęcił jej wiersz "Smierć półkownika? 
3.Jaureatka nagrody NOBLA, 
4.Konendantka naszej Chorągwi, 
5, 14. a krainy czarów, 
6.Opłynęła Świat na jachcie "Mazurek", 
T.Tytuł tygodnika dla dziewcząt, 
8.Zdobywczyni MOUNT EVERESTU. 
9,Czołowa płotkarka, 

10.Żona Jagiełły, 
11.Zdobyła pierwszy złoty medal olimpijaki dla' Poiski. 
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* NOMEN KULTURA. KEES 
. . . e 

z'ksiegi humoru polskacgjo 
| Maria Pawlikovska-Jasnorzewska 

/ 1893-1945 / 

sat” —— 
pak s wisytą wchodzi tyłem, 
Uwalany mocno iłem, 

Dziwuje się zgromadzenie: 
| «Cóż to znowu za wchodzenie?" 

"Już ja wolę - rzekł - mój sposób 
_ 0d zwyczaju takich osób, 
_ o nie wiedząc, jak tam będzi. 
_ Hajpierw non pakują wszędsie. 

Julian Ejemond 

*Bajkopisarz i obrażeni," dzy 
_ Smutny jest w naszej Polsce lon bajkopisar:a; 

Po każdej bajce ktoś się na niego otrata. 
| po każdej bajce dsiesięć telefonów dzwoni; 

*Czy osioł-to ja jestem?" "Czy psy - to są oni?" 
"Dlaczego w pańskiej bajce występuje Dsiadek?* 
*Czy mnie miał pan na myfli, pisząc słowo - zadek?" 

Bajkopisarz, jak wiemy, używa symboli, t 
Lecz brak sprawiedliwości martwi go i DO11 ..+ 

/ gdy kto siebie poznaje w ośle albo w świni, 
miech siebie o to, a nie bajkopisa wini, 

PR OZZIE 

U? 
| pomp dm, ana 

Ostatnio ukazały się materiały programowe Wydsia 

łu Starszoharcerskiego GK ZEP opatrzong banderolą 5 
pieczątką "Kospletowała Służba Bisłego Sgcnepu*, Po- 

mysł wydaje się godny upowszechnienie, Proponujemy 
Tosprowadzenie w ramach akoji sarobkowych np.papie- 
ru toaletowego opatrzonego banderolą z nadrukien"Zro- 
lowała Służba Granatowego Szczepu”. Dużym powodze 
miem cieszyłtby się specjalny znaczek s datą i nazwą 
imprezy oraz nadrukiem "Zaszczycili obecnością har- 

cerze „. Szosepu", Furrorę wśród kolekcjonerów 
Wwywołałby, s uwagi na unikalny charakter, znaczek upa- 
miętniający obecność 30 harcerzy starszych ne ras 1 

do tego na zbiórce, I tyle propozycji giyż wizja har- 
Gerza stosującego specjalny stempel upamiętnia jący 
fakt przeprowadzenia staruszki prze! jezdnię jak tywa 

przystaje do twórczości Gombrowicza, Jak vidad moż- 
liwości wiele - życzymy powodzenia, 

ORO TEZA RT EOT AIROWCR 

? s 

APacinaś ziemi 
G 

AUT > AUT - Albo, Albo 
AVE ATQUE VALE! - Witaj 4 żognaji 

BEATE VIYERE EST HONESTE VIVERE. - Żyć szczęśliwie 

smaczy żyć uczciwie, 
BENE EST - Bobise jest 
BENE NATI - Dobrze urodseni 

BIS - Dwa razy - powtórzyć 
BIS DAT, QUI CITO DA? - Dwa rasy daje, kto prędko 

daje. 
CAMERA OBSCURA - Ciemnia 

CASUS BELLI - Przypadek ntanowiący formalny powód 
do wypowiedzenia wojny. 

CAUSA SINE QUA KOX - Prsyczyna niezbędna, 
CAVE CANEM! - Strzeż się paa! 
CICER CUM CAULE - Groch s kapustą, 
GIRO, » CIRCA » Około, mniej więce 
CI?0 - Szybko, pilnie /na recepoie/ 
OLARA VOCE - Jasnym, czyrtym głoseg, 

COMMUNE BONUM - Dobro powszechn: 
COMMUNI OCNSENSU - Za zgodą powssechną, 

OURRICULUM VITAB - Przebieg życia » życiorys , 

OEB RZECZE! 

„WIOSENNE PRZEŁONY — 
Mamy już wiosnę! Odeszła ukochana zima, 'snikł kochany 
śnieg, który przykrywał brud i bałagan, Wiele rseczy 
można było wytłumaczyć warunkami atmosferycsnymi, A 
teraz, niestety, trzeba się wsiąć do roboty.la dro- 
dse co krok to dsiura, przełomy, Na zakrętach dużo pia 
chu i żużla, łatwo wpaść w poślisg. Ciepzy wiatr wabi 
ja tumany kursu, aż w zębach sgrzyta, Słońce daje By 
gnał przes zabrudzone szyby do generalnych porządków 
Ale od czego sacząć? Najpierw należy prosić aurę w 
wiosenny deszcz, który może dużo sa nas załatwić; Ha 
stępnie przygotować plan pracy 1 przedstawić go kom- 
petentnym władzom do zatwierdsania, W oczekiwaniu na 
zatwierdzenie można wystawić twarz do słońca, aby 
łatwiej przejść przes okrea przesilenia wiosennego. 
"Budsi się wezysiko do życia”... to słowa piosenki 
» noże obudsiły się też i drużyny, które przenpały 
«imę pod grubą kołderką mi.możności 1 lenistva.Może 
aię okazać, że upłynęły do morza wraz m topniejącym 
śniegiem, 
Czas mija ssybko, Nadejdsie maj a są nim pierwsze bi 
waki. Przyjdsie ozerwiec 1 pakowanie się na obóz, A 
wtedy może okazać się, że namioty dsiurawe, linki po 
sryvane, maszty połamane, coś sapleśniało, coś sgai- 
Ło, itp. * 2 
Drogowcy już wyszli ma drogi, Wyjdźmy i my na nasze 
kręte Ścieżki harcerskiej rzeczywiateści tylo na nici 
pęknięć 1 dziur. Byle do simy, 

Drogowiec. 
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wizyta , Pucka” 

Dźień wspominam - zwykły, 
Najawykle jszy, 
Dzień słoneczny - jakich dużo w roku. 
Szedłeć drogą, pod górę powoli 
Drobny już starczym krokiem 
do bacówki ... - 
Nie wiedziałeś 
Jaka wdzięczna czeka Cię gościna „.+ 

Dzień był w słońcu, w błękicie i szronie — 
Mróz w okiści srebrnej czuby buków trzymał 
A blask iskier śniegowych oczy raził 
Aż do niewidzenia ..- 

Cioza była ... 

„..Gdy nagle od stoku 
Gdzie na nartach ówigali harcerze 
Okrzyk zagrzmiał - jak to zwykle bywa, 

Ktoś tam przyszedł - 
Pewnie wizytacja - jak Boga najssczerzej..- 
»+«I śmignęli w szerz stoku, 
poprzez słońce, 
W strudze pyłu śnieżnego -- 
Ciekawi 
Przed Bacówką stałeć ty 
A uśmiech na Twej twarzy 
Mówił wszystko. 
Stałeń Pucku zmęczony 1 zadowolony, 
w słońcu, w bieli, 
w tle koronki Tatr odległej, 
Zawieszonej z błękitu ... ” 
Pięknie u was - pięknie tu - 
Jak żyjecie - 
Jak wiara - czy zadowolona ... 
Wciąż pytając - zwiedzałeś nasze kwatery, 
4 potem przy gorącej herbacie, 
Mówiłeś — 
To jest dobre - właśnie tak należy ... 
Słońce - las - 1 ta cisza - 

WADOMALENIE 

Tak z dala od ludzi, 
Muszę swoim powiedziać ... 
Ta war 
I patrzyłeś po twarzach 
1 czytałeś w nich - jak w księdze otwartej, 

Totem krąg przed Bacówką - 
ilszystko stanęło w k rę gu 

, świerki i Słońce 
I 
Buki, Świerki 1 słońce 
I góry bliskie 1 dalekie 
1 Ty Stałeś wśród nas, - 
Cały ały w ą 
Cały w radości serdecznej - 
Byłeś nam równy wiekiem ... 
Towiedziałeś - żyć trzeba, 
Dla dobra - dla piękna, 
o wplecione w krzyż harcersxi 
gu 

+++1 zabrzmiała piosenka, 
Fożegnalna piosenka... 
Echo wspomnień - przypływa... przyzywa... 

„.."Eledy przyjdziesz po przygodę swą, 
Tam gdzie drzewa ku niebu się pną, 
Przejdziesz rzekę, przejdziesz ciemny bór, 
Będziesz ... 

Ja już byłem - teraz wasza kolej... 
Będźcie zdrowi - weseli, 
Czuwajcie .„.. 

I poszedłeś przez iskry śniegowe - 
Prosto w słońce. 

Dh hm FL władysławowe Pilińskiemu 
"Puckowi" wspomnienie wizyty 
w dniu 24.1.1981 r, na zimowisku 
Szczepu "Kraka" w Bacówce nad 
Wierchomlą - poświęcam, 

hm FL Stanisław 
iotr Śmietana 

OEM OZZL LLL ZÓ 

Pląsy 

o harcerskich łamach 

NIE MĄ JX SZPAN! 
Osoby co bardziej złośliwe uspokajam, że pisząc 

ostatnio felietony muzyczne nie zmieniłem fachu, Bę- 
dę dalej Zuchem pląsającym po naszych harcerskich no 
nsensach.-h że w pląsaniu jest * trochę muzyki - wy 
baczcie 1 ten dzisiejszy przebojowy numer, Tak się 
po prostu złożyło, ńiezależnie odę unie, iż zostałem 

- zmuszony do napisania recenzji z występu Wielkiej 
Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej, Proszę oa rasu 

harcerskie.pl 

nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków - nikt mi tego 
nie kazał - zmusiło mnie moje skromne ale czułe na 
każdy fałsz ucho, Instytucja, mam na myśli orkiestrę 

to duża, Środki ma zapewnione, instrumenty wysokiej 

klasy.a 1 dyrygent ambitny, daleko sięgający i roz- 
szerzający we wpływy - nawet na sfery po ra muzycz- 
ne, Jeat jeden feler , brakuje orkiestrantów, Ale 

tym się nikt nie przejmuje. Grunt, że jest firma - a 
więc będzie 1 interes. Nie ma jak szpani 

Ambitny dyrygent - widząc małe zainteresowanie wy 
stępami orkiestry wprowadza nowe formy, Tak przecież 
się robi zawsze - gdy coś nie gra - przechodzi się 

na eksperyment, Tym sposobem mamy i balet, Sytuacja 
robi się przekomiozna, Na kolejnej premierze, dyry- 
gent prowadzi zeapół"forte", by zagłuszyć chrzęst ko 
Ści produkującej się primabaleriny, Ż kolei balet w 
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loenach zbiorowych wyraźnie chce 166 dalej niż pryn- 
pia - w efekcie w momencie kulminacyjnym dyrygent 

sy, Ale balet wykonuje jeszcze pięć, sześć taktów 
bez muzyki? Co to komu szkodzi! Nie ma jak sspani 

Program tej orkiestry jest bardzo poważny - Bach, 
stowan, Szymanowski, Mozart - z poziomem już gorzej. 

SŁ tych powodów nie wykonuje utworów muzyki współcz08- 
nej. Mówiąc językiem jazzowym - stara to prawda, że 
$ jtwiej grać te same standardy niż wymagające dużej 

Jest przecież w kraju wiele innych, dobrych 1 du 
ch zespołów muzycznych, Powiedziałbym nawet, że du- 

ło lepszych od tej orkiestry, Jednak zespoły te nie 
ją ambicji przekraczających ich możliwości, Grają 

o co umieją, grają to co lubią słuchacze, Dlatego 
lczas ich występów sale są pełne, ba trwają walki o 

gdobycit biletów, Tymczasem gdy koncertuje Wielka Mł- 
odzieżowa Orkiestra Symfoniczna - widzów jak na leka 

two, nie pomagają nawet losowania wśród nich atrak- 

cyjnych wycieczek zagranicznych, I co oiekawe orkie- 
Stra w ulotkach, afiszach 1 programach akcentuje wręcz 
1 podkreśla swoją dsiałalność dla młudzieży szkół Śre 
dnich, Na sali tego jednak nie widać, 

Jest czas by zastanowić się nad potrzebą łożenia 
dużych środków społecznych dla tego typu zespołów, 
Nie chodzi tu o likwidację orkiestry - tak modne to w 
naszym kraju zjaw'sko, gdy krytykują,to dla świętego 

spokoju zlikwidować - lecz o właściwe ukierunkowanie 
programowe, W niedługim bowiem czasie ambitny dyryg - 
gent poszukując nowych form wyrazu może wprowadzić o 
obok sekcji smyczków, sekcję rocka, wiolonczele grać 
będą punk a pierwszy skrzypek rege. Będzie nowoczeć - 

nie ale nie będzie brzmieć, 
Myślę, że odpowiednie ministerstwo powinno się ta- 

interesować tym problemem i podjąć szybką decyzję. 

Może wzorem naszej ligi piłkarskiej - gdy drużyna sa 
czyia Śle grać - zmienić trenera? Kończąc,dedykuję - 
decydentda i eżytelnikom najnowszy przebój - "Nie 

ma jak SZPaM I" 

Wieloetapowe szkolenie 
inarciarskie w harcerskim 

hm PL Jan Ozaist 

NARCIARSKI - ETAP SELEKCYJNO-XWALIPIKACYJNY. 

'- pod weględem organizacyjno-finansowym taki kura 
nie różni się wiele od zimowiska narćiarskiego. Rekru 

| tacja na kurs na 1 jest dą doty 
| gowego etapowego przygotowania kandydatów do trwałego 
uprawiania narciurstwa alpejskiego. p 

kklubie narciarskim HINT" 
ciąg dalszy z ne2 

mujący pługiem ao zatrrymania, jazda w skos stoku a 
przestępowaniem do rtoku aż do zatrzymania, odskok, 
jazda w p mym kierunku, dwa skręty o dużym pro- 
mieniu 1 zakończenie przejazder. dowolną tecuniką 
przez wertikal wielobrankowj do zastopowania jazdy 

/. 
  Założeniem kursu jest z jednej strony wy 

| harcerzy jako przyszłych działaczy dla potrzeb ruchu 
narciarskiego,z drugiej strony, poprzez wyuczenie 
odpowiednich umiejętności technicznych 1 taktycznych 
w aztuce narciarskiej - wyselekcjonowanie najlópszych 
marciarzy na specjalistyczne kursy i obozy narciar — 
skie, 

. kure narciarski przebiega w dwóch lub trzech gru- 
pach sprawnościowych, według podziału na podstawie 

watępnego sprawdzianu technicznego, który zezwyczaj 
Obejmuje kontrolowany zjazd na torze zadaniowym /Ądo- 

wolny najazd, prawidłowy upadek, powstanie, jazda ha- 

URE W CE ŻE TK IId OWOC 

przed pi ją z . na pod 

stawie takiego sprawdzianu kwalifikują poszczególnych 
uczestników do odpo.iedniej grupy szkoleniowej, a je- 

den z nich pełniący funkcję kierownika wyszkolenia, 
przydziela danego instruktora do grupy ćwiczebnej. 
Szczegółowy program kursu narciarskiego uwzględnia 
najnowszy układ tak awanych dominat według ustaleń 
wydziału Sportu Młodzieżowego 1 Szkolenia kadr Żarzą- 
du Głównego Polskiego Związku Rarciarskiego w krako- 
wie. 

Metodyka nauczania na kursie narciarskim nie odbie 

ga zasadniczo od stosowanej w poprzećnicu etepach 
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nauczania jazdy na nartach, rosługiwano się nadal zin 
tegrowanymi sposobami przyswajania materiału dydakty- 

cznego, Stosując takie metody jak: zabawowo-zadanio- 

wa, kombinowana /analityczno-syntetyczna/, inwencji 
kierowanej, testowa, Program dnia przewidywał trzy go 
dziny zajęć przed południem z przerwą półgodzinną na 
odpoczynek i drugie Śniadania oraz 1,5 godziny zajęć 
po godzinnym odpoczynku poobiednin, Wieczorem co dru- 
gi dzień odbywały się pogadanki narcierskie o tematy- 
ce związanej ze sprzętem i ekwipunkiem narcierskim, 
£ niebezpieczeństwami górskimi, urazowością w narciar 
stwie, aktualną techniką jazdy na nartach itp, 

SPECJALISTYCZNE KURSY NARCIARSKIE, 

Ta forma przygotowania narciarstwa w szeregach Ra- 
rcerskiego Klubu Narciarskiego "Halny" w Krakowić 
jest najwyższą w wieloetapowym cyklu szkolenia narcia 
rskiego, Na tego typu kursy dostają się harcerki i 
harcerze po ostatecznej selekcji pod względem zaiste- 
resowań i przydatności, po uprzednim odbyciu 1 zakwa- 
lifikowaniu się na kursie narciarskim zaeadniczego 
azkolenia. 

2 uwagi na określone predyspozycje osobnicze mło- 
dych harcerzy-naroiarzy oras ze wsględu na zróżnico- 
wanie zainteresowań narciarskich, Harcerski Klub Fa- 

rciarski przewiduje trzy formy epecjalistycznych ku 
sów narciarskich 
I. - turystyczny obóz narciarski, 

II, - sportowy obóz narciarski, 
III,- kurs na stopień demonstratora szkolnego FZN 

1 pomocnika instruktora narciarstwa PZN, 
Każda ze wspomnianych akcji organizowana jest 

w okresie ferii dwutygodniowych w styczniu lub lu- 
tym w oparciu o schroniska górskie FTTK w Beskidach 
lub Tatrach, 

Wyselekcjonowana grupa uczestników danej akcji 
epecjalistycznej nie przekracza nigdy 8 osób na ji 
nego instruktora lub przewodnika narcięrskiego PIK 
/w wypadku wypraw turystycznych/, Jest to zespół mło- 
dzieży w wieku 14-17 lat, ze zdecydowaną przewagą 
chłopców / 1-2 dziewcząt w grupie/, Fakt ten wynika 

nej selekcji zdrowotno-sprawnościówej na 

ólnych etapach działalności HEN, 

zisycznycob , 

Gł(wnym założeniem tej specjalistycznej formy stic 
lenia narciarskiego jest zdobywanie umiejętności i 

wiedzy turystyczno narciarskiej poprzez wędrówkę w 
oiągu 10-12 dni, 2 pobytem w kilku schroniokach góre 
skich, Organizacja obozu opiera się na doświadcze - 
niach w zakresie turystyki zarówno Związku Rarc 

stw Polskiego jak również Polskiego Towarzystwa Tue 
 pystyczno-kKra joznawczego, 

Podozas turystycznego obozu narciarskiego realizu= 
ge się również program techniosnego doskonalenia jas- 
gy na nartach, w sytuacyjnie uzasadnionych miejscach 
/edpowiedni stok, ćnieg, kondycje grupy, ewentualnię 
wyciąs/» 

Ha obosie zwraca się także baczną uwagę na wzorowo 
gachowanie się uczestników na trasie, w schroniaku, 
w gronie kolegów oraz innych turystów. Generalnym £a- 

| zożeniem wychowawczym tego rodzaju akcji jest kształ» 
cenie społeczne wartościowych postaw młodzieży a Śro- 
dkien do tego jast właśnie turystyku narciarska, 

To odbyciu turystycznego obozu narciarskiego każdy 
uczestnik otrzymuje odpowiedni wpis do Karnetu narcia 
rsa oraz zweryfikowanie kolejne punkty do wyższych 
stopni Gurskiej Odznaki Narciarskiej, W dalszej kon= 
sekwencji - najlepsi muszą być typowani na kursy kan- 
dydatów na Przewodników Narciarskich FIIK, 

11.Spo: i. 

Kandydaci rekrutują się wśród najlepiej jeżdżących 
harcerzy o inklinacjach sportowych. Kadrę stanowią 5 
gwykle dwaj inatruktorzy narciarstwa PZE, Pejący rów 
mocześnie uprawnienia trenerskie lub doświadczenie w 
tym kierunku /dyplomowany nauczyciel WP lub trener 
dyscypliny sportowej/. 

Obóz ma opracowany specjalny program techniczno= 
taktyczny, który zakłada sportove doskonalenie sjazdo 
wego narciarstwa, W czasie dwutygodniowego pobytu w 
górskim schronieku, obok którego jest wyciąg narciar- 
ski, uczestnicy obumu mają czas programowany według 
gasad obowiązujących na obozach sportowych, 

Szczegółowy program zajęć narciarskich, to przede 
wszystkim doskonalenie wszechstronnej jazdy tereno— 

wej na trasach przy wyciągu oras trening usportowio= 

ny /stawianie konkretnych zadań limitovanych czasem/ 

na układach bramkowych torów sportowych slalomu giga- 
nta i odcinków zjazdowych, gdzie również doskonali 

Bię technikę skoku zjazdowego. 

Dużo uwagi pośrięca się na naukę prawidłowego i dyna- 
micznego startu oraz co drugi izień organizuje się 
eprawdziany zadaniowe. Pod koniec trwania obozu orga 
pisuje się zavody o mistrzostwo obozu z nagrodami. 

Po odoyeiu takiej 1ormy szkolenia Bstuki narcjar- 
skiej, najsprawniejsi harcerze mogą zapisać się do 
wyczynowego klubu narciarskiego i w ten sposób dalej 
kontynuować karierę sportowca-narciarza, 
III. furg_na_stopień szkolnego_PźA_1 

pomocnika, Instruktora 
Ostatnia etapeu działalności jest specjalistyczne 

gskolenie pedagogiczne, wspólnie z Polskim Związkiem 

Barcierskim. 
To uzyskaniu aprobaty Wydsia?u Sportu Młodsieżo= 

wego 1 Szkolenia Kadr Zarządu Głównego Polskiego Zwią: 

sku Narciarskiego w Krakowie, kierownictwo HKN-u sta- 

wia przed harcerzami szansę uzyskania uprawnień inst 

ruktorakich: demonstratora sskolnego PZA lub pomocni= 
ka instruktora PZN /dla tych którzy ukończyli 18 lat/j 

Na taki kurs kwalifikowani są najlepsi z najlep- 
szych, Od kandydata wymaga się nie tyko odpowiedniej 
sprawności ruchowej ale również odpowiednich cech 
charakteru, takich jak: prawość, odwaga cywilna, umie 
jętność wspóżycia w zespole, zamiłowanie do pomagania 
innym, czyli altruistyczne 1 optymistyczne nastawie= 
nie do życia, 

Szczegółowy program kursu jast opracowany w forąim 

wytycznych s podaniem tematyki zajęć praktycznych 1 
teoretycznych, testów sprawdzającach, tematów egzani- 
nacyjnych 1 rosbicia godzinowego po gólnej tema- 
tyki programuwej /12/. Należy dodać, że Polski Zwią- 

ek Narciarski ssczegółowo rospracował te dane, ł405- 
mie s wyraźną instrukcją dla kierowniką kursu i wysż- 
kolenia o realizacji toku kursu oras podobną instruk= 
cję ćla komisji egzaminacyjnej, 

Lokaldzacja kursu musi być taka, aby były odpowie- 

dnie warunki terenowe, Śnieżne oras wyciąg narciar= 
eki - które gwarantują prawidłową realizację programu 
kursu, Kandydaci powinni posiadać nowoczesny sprzęt 
1 ubiór narciarski, tak jak tego wymaga od swoich 
nauczycie1-PZN, 

Oprócz doskonalenia osobistej techniki jazdy, 'każ- 

dy rezestnik szkolenia przechodzi cykl zajęć instruk- 
tażowych, zaposnając się s organizacją i metodami nau 
uczania narciarstwa, Zwraca się też uwagę na jazdę 
demonstrowaną i sportową oraz krótki obrazowy, rs0- 
esowy i bez jąkania przekaz słowny podczas inatruowam 
mia, W toku zajęć na konkursie odbywają się Ćwiczenia 
s ratownictwa, Uczestnicy przeprowadzają też sorgani= 

sowaną przez riebie wzorcową wycieczkę naroiarską, 
jako. podstawę do jednej s ocen przy egsaninie końw 
cowym, Po odpowiednim cykiu zajęć każdy z kursantów 
musi saliczyć techniczną demonstrację poszozególnych 
ewolucji s "Planu nanczania PZN", uzyskać ocenę B 
instraxtarzu ratownictwa, wyciecski i poa xonieo - 
ocenę s tekstu sportowego i organizacji zawodów Nsr- 
oiarskica, sgzaain jest komieyjny w obecności delega- 
ta PZN, Obejmuje on część praktyczną s jasdy demonst 
rowanej i instruktarsu oraz teoretyczną s sagadnień 
prrerabianych na kursie /historia narciarątwa, metody 

ka, organizacją, sprzęt 1 ekwipunek, turystyka, rato 
wnietwo, analiza techniki i inne/ 

Egzamin jest podsumowaniem oałego dorobku, często 
wielu lat zdobywania stopni kariery naróiarskiej. to- 
też nic dziwnego, że młodzież przeżywa bardzo mocno 
te.ehwile, a każdy kto zdał jest po prostu szczęśliwy 

Swieżo PZK 1 ine 
struktora saraz po egzeminie s wielką radością wrzue 
ca się w największą zaspę śnieżną, Jest to swoiste 
parowanie na kwalifikowanego rarciarsa PZN. W ten spa 
sób kończy się kolejny 1 ostatni etap szkolenia nar- 
oiarekiego. 

FODSUVOWANIE I WNIOSKI, 

Podsumowując niniejsze opracowanie należy podkre 

m" 
= 

archiwum 
harcerskie.    
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A116, że założenia wieloetapowego szkolenia narciar- 
skiego przez Farcerski Mlub Narciarski "ialny" w Ira- 
kowie zaskceptowane zostały zarówno przez władze Kra- 
kowskiej Chorągwi ZNP jak 1 Wydział Sportu Młodzieżo- 
wego 1 Szkolenia Kadr Zarządu Głównego PZN, przy popa 
reiu Komisji Narciarskiej ZG FITK, 

Na szczególne uznanie zasługuje realizowana zasada 
wychowanie wartościowych, młodych ludzi poprzez dłu- 
gofalowe oddziaływanie na psychikę 1 organizm fizycz 
ny wychowanków, za pośrednictwem atrakcyjnego i skute 
eznego środka, jakim jast narciarstwo, 

Właśnie fakt, że narciarstwo jest w tym wypadku 
Środkiem oziałalności Klubu, stanowi przekonywujący 
dowód prawidłowej pracy wychowawczo-dydaktycznej z 
dziećmi i mrodzieżą od 11 do 18 lat. 
Na podstawie niniejszego oprac. r ki go opracowania można wyciągnąć 

1. Potwierdzona została teza głosząca, że dobrze za- 
prvgramowane szkolenie narciarskie stanowi skute- 
ceny Środek wychowawczy w przypadku dzieci i mło- 
dzieży, 

2. Zastosowane zasady stopniowania trudności przez 
Harcereki Klub Rarciarski "kalny" pozwala na bez- 
pieczne i ekuteczne realizowanie założeń progra- 
mowych. , i 

3, W szkoleniowej d.iałalności narciarskiej istnie-- 

je konieczność selektywnego dobierania grup ezko 
leniowych według zainter'Bowń płci, wieku, poz10= 
mu intelektualnego 1 sprawności fizycznej, 
Przygotowanie konaycyjno-aprawnościowe, z wykorzy 
mtaniem letnich wakacji 1 okresu jesiennego, jest 
niezbędnym warunkiem odpowiedniego przygotowania 
młodego organizmu do uprawiania narciarstwa. 

5. Jazda na nartach wymaga ciągłego kontaktu z oŚrie 

HARCERSKI 2. 
ROGOWSKAZ ŻYCIA 

sze_rożrywki 

Jek spędzamy nasz wolny czas?' Fodotno to najpoważ- 
niejsze Świadectwo o poziemie umysłowym i kulturalnym 
zarówno każdego człowieka jak f całepe społeczeństwa. 

Czy potrafimy znaleźć sobie wartóścipwe rozrywki? 
Czy też nudzimy się, jesteśny bierni, staramy się jam 
Koś zabić hnudę i czekamy, aż zdarzy się okazja, ktoś 
nas wjeiągnie z dom? Jeśli nudzimy się, to dowód, że 
rozwinęliówy w 'spbie za mało zainteresowań, że nasze 
wnętrze psychiczne jest dość zunte. Człowiek pełer za 

harcerskie.pl 

żonymi terenami górskimi 1 dlatego szkoleniowe 
jazdy sobotnio niedzielne w góry są niezbędne b 
przy racjonalnej kontynuacji założonego programu 
nauczania narciarstwa, 

6. Wszelkie prawidłowo zorganizowane 1 przeprowadzo. 
ne akcje w postaci zimowisk, obozów 1 kursów nar. 
ciarskich są nieodzowną formą długofalowego kaz- 
tałcenia wartościowych dyspozycji psychofizycz- 
nych dzieci i młodzieży, 

7. Należy liczyć się z obiektywnymi, nie zawsze łat 
wymi warunkami pracy z dziećmi 1 młodzieżą, Date 
go więc zastosowanie szerokiego wachlarza środków 
oddziaływania w przypadku Rarcerskiego Klubu M e 
kaa to może w praktyce ułatwić daekaalo. 

e aby programu nauczania narciarstwa mło- 

8. Ze społecznego punktu 
sA6 MADEJ ies ędkialiy, acc EO, 
włład metodologiczny, daria E 
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anteresowania życiem umie znaleźć rozrywkę w poznaniu 
zających go nawet drobnych przedniotów. 

roślin czy stworzeń, obserwować je i wyciągać wnioski 
Czy mamy tyle zainteresowań, że wciąż odczuwany bra 
czasu? A może potrafimy się tylko zamieniać w pizysaa 

szczegółów ot: 

wki telew!zorowe i bezmyślnie gapić się na szklany e- 
kran, by tylko czas przeleciał? Czy lubimy turystykę 
indywidualną, w małej grupce, a czasem samotnie i po- 
trafimy zachwycać się pięknem przyrody? A może wolimy 

+ NEM NIOTYWACJE. EEEE 

wypoczynek masowy , wśród tysięcy zalegających plażę o- 

wok nas, przy akompaniamencie tranzystorów czy głośni- 

ów uniemożliwia jących rozmowę? Czy uprawiamy jakiś 

Fo, jak to czyni większość Czechosłowaków 1 Niem - 

gów, 027 tylko kibicujemy? Ile książek piesięcznie czy 

ża każdy z nas? A ile razy w Toku jesteśmy w tegtrze 

| zy na mądrym, uczącym czegoś filmie? Czy często dys= 

kutujemy w gronie rodzinnym czy przyjaciół na temat 

problemów etycznych, zawodowych czy społecznych? Czy 

będąc w towarzystwie w naszym wieku potrafimy zorgani- 

gować ciekawe gry i zabawy towarzyskie - gdy zabrakło 

sdapteru/magnetofomu, radia/?Czy nasze spotkania towa» 

tzyskie i uroczystości rodzinne opierają się na piciu 

alkoholu a ich ważność jest mierzona liczbą postawió- 
ń 

i nych litrów? Najlepszym sprawdzianem poziomu kultury 

1 

|totrywek 1 życia towarzyskiego jest stosunek do kieli- 

latka. Przed II wojną światową przeciętne spożycie wód 

Ki wynosiłi w Polsce 2 litry na obywatela, zaraz po 

wojnie 4 1, a obecnie kilkanaście litrów, W krajach 

aachodnioeuropejskich w zwyczaju jest kultura picia. 

| ga spotkaniu towarzyskim czy rodzinnym pije się kieli- 

szek czy dwa wina czy koniaku. Lecz wszyscy dbają o u- 

miar i pijanego trudno spotkać. Nie bez powodu Francu- 

| i mówią: "pijany jak Polek". A kto naą pozpija? Na 

Zachodzie, gdy podaje się coć do picia, to prócz alko- 

holu zawsze jest do wyboru sok. Gdyż nie wszyscy mazą 

mieć ochotę na alkohol, I nikt się nie (obraża na kogoś 

kto nie pije alkoholu, Zaś u nas najczęściej zaraz nto: 

sije się przymus, etawiając ultimatum: Co! Nie chcesz 

4 remi wypić? Pogardzasz nami! I zaraz obraza,Ten brak 

tolerancyjności wobec niepijących wystawia nem jak naj, 

sorsze świadectwo i wraz z brakiem umiaru w piciu jest 

dowodem prymitywizmu /pod względem kaltury/ wielu czło 

ków naszego społeczeństwa. Nikomu w Świecie tym nie 

lmponujery, tylko wzbudzany politowanie i pogardę, 

Aby spojrzeć na siebie krytycznie, niech każdy z 

jaki procent czasu zużywa na posz 
nas spróbuje ocenić, 
czególne rodzaje rozrywek: 

1. Dyskusje problemowe w gronie rodziny lub przyjaciół 

2. Swiadomie dobierane rozrywii kulturalne /książka, 

teatr, kino, filmy w TV/ 

3. Uprawianie turystyki 1 sportu 

4. Praca na działce, wędkarstwo, itp 

5. Spotkanfa towarzyskie, dyskoteka, gra w karty, sza- 

chy, itp. 
6, Uroczystości rodzinne 

1. Oglądanie meczy sportowych na boisku 

8. Bezmyślne patrzenie na wszystko w TV "jak leci" 

9. Picie alkoholu. 
Przy ocenie swych rozr; 

wyższa kolejność nie jest przypadkowa 1 zaczęto od war 

tościowszych, a zakończono na prymitywnie jezych, choć 

nie stanowi ona uszeregowania ich według wartości „gdyż 

w zależności od okoliczności większość z nich noże oyć 

bardziej lub mniej wartościowa. 

eganizacy jnego 
pracy i rozrywek zabiera 

ywek warto zauważyć, że po - 

Kultura_życi 
Nasz czas, prócz rodainy, 

nam także działalność w organizacjach społecznych, 

Społeczeństwo dojrzałe 1 w tej dziedzinie ma wyro- 

bione formy postępowania oparte na rozsądku, A jak my 

zachowujemy wię w działalności społecznej? Zbyt częste 

jek dzieci. Ustalamy program, nie zważając na jego re 

alność, a potem tych, którzy ośnielają się mieć inne 

zdanie lub trzeźwo patrzą na nasze pomysły - zaraz na- 

tywamy wrogami. Stajemy się szowiuistani, zacietrzewić 

nymi zwolennikami awojej koncepcji, a zażartyni wroga« 

mi tych, co nam nie klaszczą. Obrzucany ich błotem, Po 

między poszczególnymi grupami powstaje nienawiść i xo 

rzadko nie mniejsza niż do wroga kraju, O czym Świad- 

czy takie zachowanie? 

sarody dojrzałe rozróżniają dyskusje prowadżone we- 

wnątrz społeczeństwa na temat sposobów dojścia do wy- 

branego celu od walki z wrogiem, który zagraża krajo- 

wi. Podohnie spory rodzinne nie osłabiają zwartości 

mądrej rodziny, Trzeba jednak widzieć wspólny nadrzęd- 

ny cel 1 przedkładać wspólny interee nad ambicje posz 

czególnyef grup, czyli rozumieć co wszystkich łączy. 

Spotkałem się z ciekawym opitem, jak zachowują się An. 

glicy w sytuacji tego typu. W okresie rządów Partii 

Pracy /czyli partii socjalistycznej/ w pierwszych la- 

tach po 11 wojnie światowej zbliżał się czas wyborów, 

do parlamentu. Angielski listonosz, działacz tej par 

+11 zwrócił się u zapytaniem do rodziny Polaków, któ- 

rzy przyjęli obywatelstwo brytyjskie, na kogo będą gło 

sować, Odrzekli, że jeko nastawieni lewicowo - na Par= 

tię Pracy, Wówczas listonosz z oburzeniem im pawie - 

dział: widać jesteście szowiniatami 1 nic nie rozunie- 

cie. Partia Pracy msiała po wojnie zdobyć władzę, by 

zrealizować obietnice, które dał podczas wojny Chur - 

chill, lecz ich potem nie dotrzymał. Lecz nasza partia 

nie ma doświadczenia w rządzeniu i kierowaniu gonpódar- 

ką - 1 po prostu partaczy. Teraz trzeba głosować na 

konserwatystów, to umocnią nasze zdobycze, bo ustaw 

już nie cofną, Niewątpliwie dla Polaka taka postawe 

działacza Partii Pracy jest szokująca. Lecz jest to 

dobra lekcja myślenia patriotycynego, dbającego © ii 

teres całego społeczeństwa, A uasze sdziwienie ćwiri- 

czy tylko o naszej niedojrzałośct i dziecinnym zacie- 

trzewianiu się. 
Błędem jest 

leżności do organizacji, czyli 

każdemu na łeb" jak mówi Bułat Okudżawa. Dojrzałe wyś- 

lenie na pierwszym miejscu stawia pytania: 

1. Co jest celem nadrzędnym /ogólnokrajowy/ 1 co tem 

celowi służy, a co interesem danej grupy sprzecznym 

s celem nadrzędnym. 

*€o nas łączy z innymi organizacjami, a nie co dzie- 

11, 
Co jest pożytecznego i słusznego w dziażaniu innych 

dzielenie społeczeństwa według przyna- 
stawiania "stampelków 

nawet gdy są naszymi konkurentami, 

W naszym życiu społeczno-organizacyjnyn pokutuje ua 

nia sukcesów /ambicja imponowania, wynikająca z Komple 

Ksu niższości/, a stąd niechęc do pokazywania całuj pr 

gardy, w.szczególności do błędów 1 braków, Zbyt wiele 

wystąpień $ sprawozdań jest lvkrowanych na różowe, A 

to najkrótaza droga do podrywania zaufania 1 wiarenń- 
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ności tych, którzy tak czynią, oraz organizacji, które 
*eprezentują, Miejmy odwagę cywilną przyznać się do 
prawdy, gdyż na dłuższą metę jest opłacalna, a fałsz 
*yidzie na wierzch i skompromituje jepo autora, 

Narzekamy, słusznie lub z przewra: 
rowniey lubią manipulować członkami organizacji. Lecz 
kiedy jest to możliwe? Gdy brak jest dobrego 
kontroli pracy zarządów, kontroli oddolnej czyli demo- 
nratycznej i gdy brak jest demokratycznego system wy- 
borczego, pozwalającego na odsunięcie osoby, które 
Kie spisaża należycie. Na wielu naszy a 
zaciążył zły system doboru kadry kiero 
wybierać ządrych, rzetelnych i odważnych, typowano na 
stenowiska ponżusznych. 

Chętnie Upominamy się o denokrację, lecz co przez 
to rozumiemy i co chcemy osiągnąć? Czy demokracja to 

edy, gdy każdy drobiazg przechodzi przez głosowanie, 
czy wtedy, gdy na ogół wszystko odbywa się sprawiedli- 
wie, czyli bez korzyści jednych koszten drugich? Chy- 
ba zgodzimy się, że lepsze jest to drugie określenie, 
4 co chcemy uzyskać przez demokrację? Chyba główną za- 
letą demokracji jest "sprzężenie zwrotne" czyli oddo1- 
na informacja jak faktycznie przebiega realizacja od- 
górnych poleceń. Do tego niezbędny jest system oddol- 

nej krytyki i oddolnej kontroli. Dobrym przykładem ta- 
kiego działaiia może być Ruch Ochrony Konsumenta, Brak 
"sprzężenia zwrotnego" czyli inforzacji oddolnej grozi 
popełnianiem błędów, nieświadonym brnięciem w nie. 

Denokracja nie może hamować działania i decyzji,dla 
tego należy przede wszystkim wykorzystywać ją do mądu 
repo ustalania przepisów 1 do sprawnego "sprzężenia 

zwrctnego”. A co robić, by nie puraliżowała działania? 

Trzeba oddzielić "ustawodawstwo" i kontrolę, które mi= 
szą być derokratyczne, cd wykonawstwa, kt 

iwienia, że kie- 

nizacjach 

e musi być 
sprężyste, czyli energiczne, konseksentne i dysponują- 
ce ćrodkaa: do realizacji zadań, 

Umiejętność podporządkowania aię celom nadrzędnym» 
/ogólnospożecznym/ 

Umiejętność ograniczania azbicji 1 interesów jednos 
trowycn i grupowych 
Umiejętność zdobywania zaufania poprzez prawdę, na 
wet jeśli jest niem. si 
Umiejętność prowadzenia demokratycznej oddolnej 

- krytyki 1 kontroli 
Umiejętność podporządkowania się sprężystemu wyko- 
nawstwi, 
Złośliwe przysłowie mówi, że gdzie dwóch Polaków, 

tam trzy partie lub trzy zdania, i 
W życiu społecznym kierujemy się jakimić motywani, 

Nasz stosunek do społeczeństwa, podobnie jak do posz- 
czepólnego człowieka ma wiele przyczyn, lecz niektóre 
2 nich są podstawowe, Co w pierwszym rzędzie kształtu 
je naszą postawę względem społeczeństwa? Niewątpliwie 
uczucia, lecz uczucia jakie decydują o naszej posta — 
wie? £próbujmy ustalić, jak przedstawiają się postawy 
skrajne, gdyż większość postaw to stany pośrednie mię 
dzy skrajnościami. 

Śszczytniejsza jest postawa służby, 

i troski o in „ dypływa ona z uczucia 
ludzi, z "pełności serca", Kiedy ona występu je? 

Człowiek najczęściej czuje potrzebę dzielenia się 

mi, pdy czuje wdzięczność za doznaną żŻycz 
tawa ta wypływa z poczucia własnej 

mości i godności, Człowiek daje bo chce, a nie dlat 

tawa cziowieka wolnepo od 

strachu, Jej podstawą jest miłość i poczucie niezależ 
ności, 

Druga skrajność - to.postawa nienawiści. Rodzi się 

ona z poczucia zażrożenia, z 1. Człowiek boi 

Się wówczas innych ludzi, Boi się zwierzchników, więc 
się przed nimi płanz t 1dzi, jednak 

się nimi zachwyca, bo im zazdrości. A zazurość to spa 

czona miłość, Dlatego ma dla nich bałwochwalczy szac. 
ek, Oni są silni, Cn też chciałby być silny, Więc 

znęca się nad tymi, którzy są poniżej niego. Pogardza 
nimi t ich nienawidzi, a równocz h bot. 

ym dręczeniu innych i siebie 5 maso - 
chizm. Taką postawę skrajną kształtował hitleryzm, wy 
chowując tym samym człowieka o psychice niewolniczej. 

Bowiem strach z nienaviścią zmienia człowieka w nie- 
wolnika 1 dozorcę niewolników, 

Jeśli uszeregować główne notywy naszego dzia: 
od prymitywnych po wzniosłe, to możemy napisać: 1, 
goizm, 2. arbicja, 3, altruizm /służba innym/, A d 

nie do szczęścia? Przeważnię zawiera ono w sobie ele- 
menty wszystkich trzech wy; 

A jak nasze motywy działania zmieniają się z upży 
wem lat naszego życia? Każde dziecko rodzi się egois- 
tyczne. Na początku wszystko chce tylko dla siebie, 
Dopiero zderzenia jego interesów z interesami otocze- 
nia prowadzą do ograniczania jego egoizmu, iabiera do- 
Świadczenia życiowego, że ówiat jest nie tylko dla nic 

w życie, czyli w kontakty ze 
'wpołeczeństwem - tym bardziej musi ustępować innym, 

i jego współżycie z otoczeniem ma być bez zgrzy - 
tów i ostrych konfliktów, Czyli, nasz egoizm w wyniku 
doświadczeń życiowych świadomie ograniczamy w celu u- 
łożenia sobie dobrych stosunków z całym naszym otocze 
niem. A jek najawęćlej można scharakteryzować postawę 

egoistyczną? Postawa epoisty - to "mieć", 
Wraz z rozwojem psychiki 4 umiejętności myślenia, 

już u małego dziecka pojawia się drugie dążenie - do 
odczuwania własnej wartości. Początkowo jest to reak- 
cja na pochwały 1 nagany, wyrażająca się chęcią zasłu 
żenia na pochwałę. Dziecko, ćzy rłody człowiek, chęt- 

nie próbuje awych sił, porównuje awe możliwości z moż 
liwościani innych, chcę siebie oceniać na tle innych 
raz jest spragniony oceny, jaką inni mu dają, Czasem 

1awet nie zdaje sobie z tego sprawy, jak bardzo zale- 
ży mu na tej ocenie i jak głęboki wpływ na jego psy - 
chikę wywiera każda zasłyszana ocena Jego działania i 
jero osoby. Rodzi się w nim ambicja. W zależności od 
oddziaływania otoczenia może i6ć ona w kierunku poży- 

archiwum 

harcerskie.pl 
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+ocznym dla niego 1 dla npołeczeństwa, lub w ozkodli- 

wym. Chęć odczuwania własnej wartości /w oczach włas- 

nych 4 innych/ 1 ambicja rozwijają stę £ wiekiem, Do- 

piero w wieku starszym czasem anbicja słabnie, Jak y 

aharakteryzować postawę aubitnego? Ambitny chce "być 

qrzecim motywem naszego działania, też uczuciowym 

jak poprzednie jest altruizm czyli życzliwość dla in- 

nego człowieka, czy dla innych ludzi, Skąd się ona 

pierze? Natura ludzka jest uczuciowa. Frzeżywany zach. 

wyt, zafascynowanie drugim człowiekiem. Pierwsza syn- 

petia dziecka do innego dziecka, czy matki objawia 

się ograniczeniem swego epoiznu i chęcią podzielenia 

się swoją właenością. Woła ono "nasz", wtykając cukie. 

rek czy zabawkę. Sympatia idzie zawsze w parze z życz 

ilwością. lubię kogoś, gdy on mnie lubi, dla niego 
też jestem w pięrwszym rzędzie życzliwy, Im szerzej 
doznejemy życzliwości „d otoczenia /rodziny, kolegów 
4 znajomych, społeczeństwa/, im bardziej działa na 

nas przykład bliskich 1 jesteśmy wdrażani io takiej 

postawy, tym bardziej jesteśmy gotoni bezinterecownie 

uczynić coś dla innych, Bowiem życzliwość rodzi życz= 

liwość. Tak rozwija się w nas chęć pójścia z pomocą 

innym, chęć służby czyli altruizm. Wraz z naszym wie- 

kiem może się on zmniejszyć w wyniku negatywnych doś- 

wiadczeń życiowych lub z porodu ograniczenia się na - 

szych horyzontów myślowych, Może się też rozwijać, 
pzczepólnie w wyniku cięższych chorób 1 poważnych 

= 

przeżyć prowadzących do refleksji, że zbliża się 
śmierć, która i tak nieuchronnie pozbawi nas posiadu- 
mia dóbr materialnych. Altruizm to służba innym, to 
wynik dążenia do sprawiedliwości i wrażliwości 
krzywdę, to element walki o Bprawiedliwość opołeczną. 
Jakim wyrazem scharakteryzujemy postawę altruistyczną 

kltruista chce "dawać 1 służyć”. 
U każdego norralnego człowieka wybtępują te trzy 

motywy działania. Ważne jest jednak, który z nich 

przeważa? Egoizm musi być utemperoweny przez altru;zm 

czyli ograniczony, by nie wyrządzał krzywdy innym,Nie 
uoże być też jedynym motywem działania - jeśli chcemy 

osiągać harmonijne współżycie z innyą ludźmi, Podob - 

nie anbieja nie może być jedynym motorem naszych dą - 

żeń 1 nie może opierać się na egoiźmie nie uwzględnia. 

jąc altruizmu, Zbyt mały procent altruizmu w motywacji 

naszych czynów prowadzi do zachwiania proporcji mię - 

dzy tym, co umożliwia nam zgodne współżycie z innymi, 
a tym ce zabezpiecza nasze potrzeby, 

w tworseniu msozęścia dla innych, Czyli może to być 
program altruistyczny, Choć może to sią wydawać nielo- 
giczne, lecs to tylko pozorny absurd, można twierdzić, 

że mądry egoista /jeśli egoista może być mądry napraw- 

dę/, czyli opierający się o faktyczną mądrość w tros- 
ce o swoje dobro - powinien być altruistą, gdyż wtedy 

ma rajwiększe Bsanse osiągnięcia szczęścia, 

Z) 

O SŁUŻBIE WIDZIANEJ 
Z. KILKU KAMER 

hm'PL Olgierd. Fietkiewicz 

N. otwarcie piłkarskich mistrzostw świata w Hisz 

penii odbyła się na stadionie uroczysta inauguracja, 

W jej trakcie , wielkie barwne pokazy sportowców, 0- 

glądałem to na ekranie telewizora, pownie 1 wy mielić 

©ie możliwość obejrzenia, Sportowców pokazywano na e- 

"kranie w dwu ujęciach, Raz - w zbliżeniu, gly widać 

było pojedynczych sportowców, po prostu biegli, savra 

cali, snowa biegli, zatrzymywali się. Z drugiej kame- 

Ty widać'byżo, co m tego wszystkiego wynikało: mienią 

ce się czworoboki, zmienne figury i kształty, utworso 

ne m ciał ćwiczących. Piękna widowisko, Ale każdy 6 

ćwiczących po prostu wykonywał coś prostego 'i nie 
mógł na własne oczy przekonać się, jaki piękny, barw- 

my obraz wychodzi z tego, gdy się popatrzy w innej 

perspektywie. 

Myślę, że supełnie pocobnie jest s naszą harcerską 
służbą. Po prostu - zastęp odbywa zbiórkę, po prosta 
wykonujemy kolejne zadanie, pó proszu mamy naazo mię- 
dzysbiórkowe zadania, jesteóny na co dzień harcerzami 
I.to jest widok s jednej kamery. Bo w tej drugiej -wi 
dać, jek działania haroersy, zaatępów, drużyn, układa 
ją się na mapie Polski - w havcerską służbę. Setki i 
tysiące zastępów i drużyn, które zajmą się książką, 
caytelnictwem, opiekują szkolną czy gminną bibliot 
organizują turnieje ozytelnicse, wieczory bajek dla 
dzieci albo ogniska 1 kominki - wszystkie razem pe) 
nią harcerską służbę kulturalno-oświatową. Te inne , 
które posnają tajniki pierwszej pomocy, prowadzą ką- 
ciki 4 patrole sanitarne, propagują zasady "ESI  
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oto haróerska służba zdrowia, I tak dalej. 

Ale bywa i tak, że włącza się trzecia kamera. Oto 
proste i powiedzny to sobie - nienajciekawsze zadanie 
sbiórka i sprzedaż makulatury, jakie wykonały tyniące 
drużyn w styczniu 1982 roku, okazało się udziałem w 
wielkim Harcerskim Alercie Powodziowym. Każdy s har- 
oersy, który to zadanie wykonywał, może z dumą powie- 
dzieć; Zebraliśmy ponad 30 mivionów słotych na powo- 
dsian, przesłaliśmy ponad 100 transportów z darami 

rzeczowymi do Płocka 1 Konina, A kiedy już ten Har — 
*cerski Alert Powodziowy znajdzie należne miejsce na 
kartach historii harceratwa, kiedy można będzie spoj- 
rzeć na to, co się zrobiło s perapektywy czasu, tym 
większy powód do dumy, Bo nasza służba tym się różni 
od tej telewizyjnej, na stadionie, że nie zapisuje 
tylko współczesnego widza, Zapisuje także kartki his- 
torii, 

Na naszych sbiórkach nie mamy na ogół kamer tele- 
wizyjnych, nasze dokonania zapisujeny co najwyżej do 
własnych kronik, sani, Nasze sadania i zbiórki mogą 
się wydać czymś mało 'ważnym 1 efektownym, Inaczej to 
jednak wygląda w skali kraju. Nie widzimy tego, podo- 
bnie jak uczestniczący w pokazach sportowcy nie mogą 
dojrzeć, jak to wygląda « góry, z dystansu, jaki to 
ma oona i układ, Ale dobrze wiedzą, co i po co robią 
Jedno jest pewne, Nie ma mowy o służbie 1 jej efek — 
tach, o wpisywaniu się w historię, jeśli nie będsie- 

 Posłucharcie 

my u podstaw tych pozornie drobnych, tak oosywiatych 
zadań i zajęć, w drużyndch, w zaatępach, jeśli nie bę 
dsie pojedynczych harcersy, którzy coś konkretnego bę 
dą robić, Im chętniej, im s więkasym poczuciem pożyt. 
ku z działania — tym lepiej, 

Podobnie w Polace. Nie ma mowy o osiągnięciach, eu 
kcesach, jeśli pierwsza kamera nie będzie w stanie po 
kazać na planie zwykłych, prostych czynności pojedyn- 
©zych ludzi, systematycznej 1 dobrej pracy, Takiej, 
jaką chcielibyśmy widzieć wokół siebie, takiej, jaką 
naswalibyśmy "harcerską" , 

Siedzimy tu przy ognisku, nie ma - na szczęście - 
żadnej kamery, Płonie ogień, Śpiewamy, jest nam ze ao 
bą dobrze, nasz dzień kończy aię po harcersku. Als i 
tu można spojrzeć z innej perapektywy, To dzisiejsze 
wspólne przeżycie utrwala nasze więzi s harceretwon, 
zachęca do tego, byśmy wspólnie robili różne inne cie 
kawe i pożyteczne rzeczy, służyli Polace, przężywali 
harcerską przygodę. Bo w harcerstwie nie tylko diam” 
łamy i służymy Polace, staramy się też, by pięknie 
przeżywać naszą młodość, Nasze zbiórki, zajęcia 1 za- 
dania, przeżycia 1 przygody, radości i troski - two- 
rzą z perspektywy - harcerskie wychowanie, I o tym, 
też warto ozasem, choć nie za często, pomyślóć, 

/Tę gawędę dedykuję tej sympatycznej Druhnie z Kra 
kowa, u której wygłaszałem inną gawędę, na Jej obc 

w PiaskacheDrużkowie - kilkani 

pwd Wioletta Piszczek 

KH MYSLENICE 

przanocdiniczki 
Przywyklióny szczycić się tradycjami naszego ru - 

chu, zwłaszcza jego początkami, Wspominamy twórców 
polskiego harcerstwa, podziwiamy pierwszych polskich 
skautów. O tym, co miało miejsce niecałe dwadzieścia 
lat temu, raczej nie mówimy na spotkaniach, ogniskach, 
kominkach. A przecież wtody działy się u nas rzeczy, 
które warto pamiętać 1 przypominać, 

Niedawno miełam okazję wysłuchać nagrania taóno= 
wego z posiedzenia Komendy Hufca Myślenice dokonanego 
w czerwcu 1968 r. Od razu wyjaśniam, że myślenicki 
hufiec nie miał nigdy anbicji tworzenia swojej taóno= 

wej kroniki, Po prostu zakupiono wtedy magnetofon ZK- 
+120 1 w hufcu panowała atnoafóra olbrzymiego podziwu 
dla tego wynalazku. Dobrze się stażłó, że nagrania te- 

go nię skasowano, Dowiadujemy się bowiem z tej taówy 
s jaką pasją działania, x jekim rozmachem pracował 
Bufieć Myślenice = mój hufiec, Narada dotyczyła akoji 

Jetniej, która według założeń miała trwać w hufcu od 
drugiego tygodnia ozerwoa /przyporinan, że wakacje 

WEENEEWIEEÓS Z POREDA CE TEZ BIPICOWYWWE archiwum 
harcerskie.p 

rozpoczynały się wtedy dopiero 1.07./ do połowy wrześ 
nia, I jakich to propozycji nie czyniono harcerzom, 
Akoja szkoleniowa dla zastępowych, tygodniowe stanice, 
nieco dłuższe stanice pod ałynnymi już poinakimi lipa- 
mi, obóx wędrowny, dwa turnusy obozu stałego w Steg- 
nach, kolonie suchowe, I wszystkie nanioty, kolonijne 
łóżka były pełne, Nie sądzę, żeby była to tylko kwe- 
stia kosztów, wtedy życie na dsiko, pod namioteu było 
niebywałą atrakoią, To nie wystarcza dsió, kiedy na- 
miot stał sią powszechnym mieszkaniem w ozasio lata, 
Trzeba dóbrze przygotować program obosu /przykładen 
może być tegoroczny obóz Hufea Myślenice w Kołozewie, 
w czasię którego bawiliśmy się w Słowian/, Warto po 
wzory programów sięgać też w lata sześódzieniąte, kie- 
dy to organizowano "Mleczne drogi", "Globy", "Olinpij- 
skie wioski”, Pomysłów nigdy nie brekowało, Paniętau 
obóz, na którym drużyny noniły nazwy kontynentów, a 
zastępy państw, I nio była te tylko nio nia znacząca 
zabawa, Harcerze sdobywali wiedzę o Świecie, © pod 
stawowych problemach społeognych i politycznych, o 
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 pilturze innych ludów /były np.w drużynie "Afryxa" 

gastąpy "libia", "Btlopia", "Rodezja"/. Takich obozów 
sią nie sapomina, W pamięci harcerzy zostały też m 
pewnością obozy w Ujsołach koło Żywca, Ha teren ovozu, 
polanę otoczoną ze wszystkich stron lagem, wychodziło 
się poć samą górę, Ale za to ile grzybówi A borówki 
można było zbierać wyciągając tylko rękę s naniotuł 

Wspominam też o poinskich stanicach, Te najlepiej 
pewnie pamiętają dzisiejsi instruktorzy, którzy taa 
przechodzili swe pierwsze szkolenia, Dla mnie Poim po- 
zostanie zawsze miejscem pactnących lip, "min" czyli 
krowich placków, błota po kolana 1 wielkiego potopu 

/obós leżał niedaleko Raby i ta malała teren niespo- 
dsiewanie, tak że nawot po namioty trzeba było nurko- 
mćó/. A poimskie watry nad brzegiem Raby! Takich og- 
misk nio widziałam już nigdy potem. Wspaniała atmosfe- 
ra, humor, piosenki, pląsy na czele z ówczesnym prze= 
pojem "Tańczymy labada", I kto się wtedy przejmował 
mie pajlepszym zaopatrzeniem, Spiewano wescło "Evater= 
mistrza śmierć nie minie - utopimy go w latrynie za 

zargarynę", ale nikt nie oczekiwał codziennie masła, 
Tam w Peimiu organizowano podchody między obozami, 
których tradycja już dzić zniknęła, Żadne zabieranie 

|tlagi /bo to po prostu kradzież niegodna harcerza/, 
mie spuszczanie linek, Najpiorw uprzedzało się lojal- 
mie sąsiadów , żeby zaostrzyli warty, a potem zdobywa- 
mo ich magazym gospodarczy i zabierano największe 

garnki, "Chcecie pić na Śniadanie mleko, to na borów- 

ki*1 8 

Warta wapomnieć © jenscze jednej wakacyjnej przy- 

jemności hareęrekiej e © kwterce, Jaj uroków nie 
trzeba chyba ukagywać miłośnikom haroerskiego życia, . 

Te pierwsze nocę na stopach zateranów, te pierwsze Żya 
£ki supy /bo kaciełęk mały, © głodnych aporo/, pier = 

wsze mycje w myqjediwedeciągach" „ Czy dzisiejsze obo- 
zy zaopatrzonę w prąd, wadociągi, ba kanalisację może 

ua nazwać harcorąkinmi7 Ha szczęście myślenicki hufiec 
mie poszedł sa modą 4 jego obozy nadal są oparte na 
harcerskiej pionierce, : 

Jednak harcerstwo to przegłeż ruch nie tylko waka 

cyjny. W miem hufeu dobrze to rozumianó, Próbowano RA- 

drabiać zaległości metodyczne, Kierownicy referatów 

jeździli do drużyn propagując stopnie, sprawości, To, 

że wiele s ich pracy później zapraepaszczanę, Stało 

się powodem odejścia niektórych instruktepów 9d Ozyn = 

nej pracy w Związku, Moja pazięć saręjęstrowmia tylko 

urywki codziennej pracy, a właściwie pracy jednej dru 

żyny tj. 55 ŻDH iq, gen. Karqla Swierczewskięgą JA « 

kieś wyprawy do ruin zamczyska, biegi patrolowe, ktć- 

re w jesieni kończyły się tradycyjnie » zbieraniem 
opieniek, zajęcia gbronne, zwiady w myśleniokich są » 

kładach pracy, instytugjach, sąpał w realisacji"alep" 

tów", Dlatego też nie będę p ty pisąła, : 
Mie ulega wątpliwości, że pamiętam tamte lata bar- 

dzo Bubiektywnie, nie ogarąiam całeńcź Wydarecń. Pros 
szę się temu nie dziwić, We wspoi praese nio 
obozach, stanicach brałam udział jako kilkunastolętni 
brzdąc pod opieką moich rodziców-instruktorów ZEP, 

Uchwaly VII Zjazdu ZHP - 
krytycznie 

Stanisław smiztona nm Pl 
I, Samodzielność podstawowym warunkiem dalszego roz 

woju ZHP, 

Samodzielność programowa i metodyczna Zwiąskn wy- 
maga dobrze przygotowanych do pracy w drużynuch peł- 
nych inicjatywy 1 chęci do pracy instruktorów, Okrea 

Ilościowego wsrostu ZAP nie pozwolił na odpowiednie 
Przygotowanie kadry, e 

Aktualnie trudno mówió o pełnej samodzielności 1 
© dobrej czy nawet dostatecznej realizacji tej części 
chwały, 

Generalnie rzecz biorąc drużyny korzystają z inic- 
Jatyw programowych Hufców i wręcz oczekują na pro- 

pozycje w tym zakresie. Samudzielnosc sprowadza się 
satem do podjęcia decysji na któe propozycję 51 
zdecydować, Kwestię tą przesądza słabe przygotowanie 
drużynowych do pracy w drużynych co uwidoczniło się 

w planach pracy drużyn - których zasadniczą część sta 
nowi planowanie udziału w inprezach Hufca. Plany pra- 
cy szczepów również mało zawierają inicjatyw własnych, 
Jast to nawyk. 

Nie można powiedzieć by samodzielość programowa 

była Zjazdowym niewypałem ale realizacja uchwały win. 

na 166 w kierunku szkolenia - przygotowania instruk= 
torów do samodzielnej pracy, Pracować samodzielnie 
trzeba przecież umieć. 35  



  

      
  

   RSEEBEBEŁ POGLĄDY. EEEBIEEMM + MET” 
Samodzielność ZHP przyjęta w w została m 

nie odczyta ze rekcje szkół 1 oły pedago= 

giczne - możną to skrótowo wyrazić ch jesteście 

sanodzielni to rądźcię sobie sami". Takie postawienie 

sovrawy stwąrzą klimat obojętności i brak dobrej atmo- 

sfery w szkole dla pracy harcerskiej - a uchwała mó- 

wi "Szkoła powinna być miejscem, gdzie instruktorzy 

i harcerze mogą liczyć na pomoq w swoim dziąłaniu, 

bez jakiejkolwiek podległości organizacyjnej czy admi 

nistracyjnej". 
W ,;tym gakresie brak podstawowej realizacji uchwały 

» a wpływ na realizacja w tej części winny mieć ins+ 

tancje haroerakie 0d Komend Hufców w górę, 

  

II. Czteroletni plan umąoniania drużyn, 

Z obserwacji drużyn i szczepów w Środowisku Hufca 

Kraków-Podgórze mogę wyciągnąć jeden Seneralny wnio- 

sek » trudno mówić o umacnianiu dryżyn - należy mówić 

© budowaniu, o tworzeniu nowych drużyn, Istniejące 

drużyny ogólnie rzecz, biorąc są bardzo słąbe orgąni= 

zacyjnie i metodycznie - liczba od 18 do 20 csłonków 

a więc dwa do trzech zastępów - więc ilościowo też 

słabe, Widać na nich wrażenie pozostałości "rozwojo= 

we hossy" tsn, bardzo słabą pracę zastępów - brak 

dobrze wyszkolonych zastępowych i brak dobrze wyszko- 

lonych przybocznych. 

Uchwała stawia na pierwszym miejscu - jako podsta- 

'wowe umocnienie drużyn: 

- poprawa regulaminów i instrukcji, 

- m wprowadzenie kilku wariantów systemu pracy drużyn 

starszoharcerskich, j 

- zasady organizacyjne zakładania drużyn * 

a dopiero na końcu "czteroletniego planu umacniania 

drużyn" - mówi o » kształoeniu instruktorów, 

Uchwała nie punktuje i to jest jej błędem, podstawo- 

wego szkolenia - jakim jest szkolenie zastępowych i 

przybocznych „ szkolenie tych funkcyjnych byłoby ś 

rzeczywistym wzmocnieniem drużyn a uchwała nie precy 

zuje nawet zobowiązania w tym zakresię Komend Huf> 

ców Gzy szczepów 

Moim zdaniem od szkolenia zastępowych i przybocze 

nych należy rozpocząć budowanie drużyn a szkolenie 

tych funkcyjnych to podstawy do wyszkolenia dobrej 

i aktywnej kadry instruktorskiej, 
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2 mioch obserwacji wynika, drużyny nie_pra cują 
metodycznie - a borykają'się z metodyką. Cała forma] 
na strona przyznawania sprawności otwarcia próby na 
stopień, prowadzenie próby, zamknięcie jej i przy” 
znanie stopnia — w wielu drużynych nie jest prowadzo- 
na oraz nie jest dostatecznie udokumentowana - co 

doprowadza do spłycenia tych ważnych w harcerstwie 
czynności i obniża rangę stopnia harcerskiego, 

W uchwale mówi się, że na drużynie winny skupić 
się wszystkie siły instruktorskie - owszem winny -' 
ale najpierw trzeba tych instruktorów posiadać i to 
dobrze wyszkolonych, W ytm czasie realizacja uchwały 
przedstawia się negatywnie - częściowo i z przyczyn 
dyrektywnych brak chętnych na funkcje instruktorskie, 

W zakresie materialnego i finansowego uposażenia 

drużyn i szczepów - uchwała mówi o działalności ' goa 
podarczej, Brzmi to dosłownie "Każda drużyna harcer- 

ska powinna prowadzić działalność gospodarczą oraz 

aby wszystkie swoje: potrzeby, w tym również by wyje- 

chąć ną obóz, podejmować prace zarobkowe, Troska o 

wspólny majątek drużyny, systematyczne pomnażanie go, 

korzystanie z urządzeń 1 sprzętu za samodzielnie zaro 
bione pieniądze, prawidłowe konserwowanie tego sprzę 

tu będzie.drogą do kształtowania nawyków dobrej pra 
cy, gospodarności i oszczędzania - cennych cech oby- 

wątelaskich, | 

Docęniam konieczność kształtowania cech goapodar- 

ności i oszczędności i rozumiem, jej przydatność 

społeczną, Jednakże nie mogę sobie wyobrazić działal” 

ności gospodarczej drużyny harcerskiej, która to dzia 

łalność gospodarcza dałaby w efekcie Środki na pom- 

nożenie urządzeń i sprzętu oraz umożliwiłaby wyjazd 

na obóz; Jest to fikcja , której realizacja kryje się 

w tak zwanych pobożnych życzeniach, Działalność gospo 

darcza drużyn czy szczepów, nie jest oparta o jakieś 

szczególnie cudowne przypadki  np.: życzliwych rodzi- 

ców, prryjaciół, opiekunów itp, - nie wystarcza na 

pokrycie drobnej części potrzeb a co dopiero mówić 

0 zakupie sprzętu czy obozie, 

Ten więc problem nie jest w pełni realizowany przez 

drużyny i szczepy = bowiem na jego realizację nie po- 

zwalają warunki obiektywne, Problem ten winien być 

rozwiązany przez Władze harcerskie i Władze oświatowe. 

„Mając na uwadze interes wyłącznie zuchów, harcerek i 

harcerzy uważam że jest to bardzo pilne, 

Druk Z.P.SSP FŻączek" zam.248/83 2000 A34 T-3 
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